
K R O N I K A

Ossolineum we Wrocławiu 

(Rok 1948)

Zakład Narodowy imienia Ossolińskich we Wrocławiu w 1948 r. 
pozostawał również pod opieką Towarzystwa Przyjaciół Ossoli
neum, które spełniało rolę kuratora Zakładu. W kwietniu Towa
rzystwo Przyjaciół Ossolineum otrzymało prawa Stowarzyszenia 
wyższej użyteczności (Dz. U. R. P. 1948, nr 23, poz. 158). Jednym 
z głównych zadań T. P. O. było przygotowanie nowego statutu Za
kładu Narodowego im. Ossolińskich; statut ten wypracowany 
i przedyskutowany na szeregu posiedzeniach rozpatrzony będzie 
przez Władze Centralne, które nadadzą mu obowiązującą formę 
prawną. Finansowo utrzymuje Zakład Prezydium Rady Ministrów, 
łożąc na remont, wyposażenie i utrzymanie. Mniejsze subwencje na 
cele Ossolineum wpłynęły z Ministerstwa Oświaty, Wojewódzkiej 
Rady Narodowej i Miejskiej Rady Narodowej we Wrocławiu.

W sprawozdaniu za rok 1947 zaznaczono, iż przy końcu tegoż 
roku budynek Zakładu Narodowego im. Ossolińskich był już cały 
pokryty i oszklony, miał czynne centralne ogrzewanie, dokonywano 
tylko- remontu wnętrz skrzydła południowego i zachodniego. 
W kwietniu 1948 r. roboty zostały zakończone tak, że przy końcu 
tego miesiąca przeniesiono przede wszystkim rękopisy, mieszczące 
się dotychczas w skarbcu budynku przy pl. Solnym 13, do pięknej 
i zabezpieczonej sali magazynu w budynku Biblioteki. Do wyre
montowanego skrzydła południowego przeniesiono wszystkie biura 
biblioteczne, mieszczące się dotychczas w wielkiej ciasnocie 
w skrzydle północno-zachodnim. Czytelnia zajęła nadal tymcza
sowo salę, przeznaczoną na przyszłą czytelnię naukową na II-gim 
piętrze.

Prace remontowe trwały dalej do końca lipca; wykończono salę 
czytelnianą, cały zburzony pion klatki schodowej czytelni, salę wy
stawową. Ze względu na Międzynarodowy Kongres Intelektuali
stów, który miał odbywać się w pobliskim Uniwersytecie otrzymano 
kredyty również i na zewnętrzny remont budynku. Przy pracach 
remontowych zabytkowego budynku, jakim jest gmach Biblioteki, 
wynikło szereg zagadnień, których rozwiązanie nastręczało liczne 
trudności. Zagadnieniem takim była kwestia okien od ulicy w sali



parterowej skrzydła nadodrzańskiego (północnego). Sala miała bo
wiem ostatnio okna z dwóch stron: od ulicy i dziedzińca. W XVII w. 
okien nie było, wybito je, zdaje się, dopiero w XX w. Zarówno kon
serwator jak i historycy sztuki wypowiedzieli się za zamurowaniem 
okien, co też zrobiono, pozostawiając okna tylko od dziedzińca.

Najbardziej sporną sprawą była kwestia koloru murów ze
wnętrznych. Różne próby zaznączone na murze nie spotkały się 
z uznaniem, tak, że ostatecznie budynek Biblioteki został w ko
lorze zupełnie białym, oczekującym spatynowania.

Na lipiec wykończono wszystkie sale na wystawy i czytelnię 
główną. Ponieważ gmach biblioteki został wybrany na miejsce wy
staw książki radzieckiej i książki francuskiej w czasie Międzyna
rodowego Kongresu Intelektualistów, dodatkowo w tempie szyb
kim wyremontowano dwie wielkie sale na parterze i I-szym pię
trze skrzydła wschodniego (przyszłe magazyny).

Poza tym nakryto kopułę, dając latarnię według poprzedniego 
wyglądu budynku, umieszczając na szczycie tarczę z herbem. Przy 
remoncie dyskutowano jeszcze nad ewentualnym zniesieniem muru, 
biegnącego od budynku Biblioteki wzdłuż ulicy Szewskiej do gim
nazjalnego kiedyś kościoła św. Macieja. Historycy sztuki wypo
wiedzieli się przeciw usunięciu muru. Dokonano natomiast rzeczy 
niezwykle pożytecznej, oczyszczając na parę dni przed Kongresem 
Intelektualistów zawalony gruzami kilkunastu zwalonych kamienic, 
plac między kościołem uniwersyteckim św. Macieja i Uniwersyte
tem a budynkiem Biblioteki Ossolińskich. Oczyszczenie całkowite 
placu w ciągu tygodnia było czynem wielkim wrocławskich prac 
przy odgruzowaniu miasta. Przez usunięcie gruzu odsłonił się cały 
budynek Biblioteki, zbliżając się do Uniwersytetu.

Do całkowitego remontu pozostało-jeszcze skrzydło zachodnio- 
północne, przede wszystkim zaś do wykończenia pozostały maga
zyny biblioteczne, które wymagają podzielenia na poziomy płytą 
betonową oraz wyposażenia w żelazną konstrukcję regałów. Na to 
trzeba jednakże większych kredytów.

Stan budynku w dzisiejszym stanie pozwolił na wygodne roz
mieszczenie wszystkich oddziałów i biur bibliotecznych. Parter 
skrzydła południowego zajął oddział rękopisów, obejmujący ma
gazyn rękopisów, dyplomów a także druków XV i XVI w., pokoje 
pracy oraz czytelnię oddziału, posiadającą 7 jednoosobowych sto
łów. Inne oddziały zajęły I i II piętro, z tym, że magazyn druków 
XVII i XVIII w. zajął tymczasem dwie sale biurowe. Majgazyn 
główny nowych druków mieści się tymczasem w auli.

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich zatrudniała 
na dzień 31 grudnia 1948 r. 27 bibliotekarzy i asystentów oraz 12 
stypendystów.



W sesji wiosennej 1948 r. dwie osoby złożyły państwowy egza
min bibliotekarski przed państwową Komisją egzaminacyjną. Wo
bec tego, że wynikły trudności z dopuszczeniem bibliotekarzy Bi
blioteki Ossolińskich do państwowego egzaminu, jako pracowników 
nie pozostających w służbie państwowej, Zakład Narodowy im. Os
solińskich powołał Komisję egzaminacyjną złożoną głównie z człon
ków państwowej Komisji egzaminacyjnej. Pierwszy egzamin, do 
którego przystąpiło 5 osób odbył się 17 i 18 grudnia 1948 r. Prze
wodniczył dyr. dr Aleksander Birkenmajer, członkami Komisji 
byli dr Jan Baumgart, dyr. dr Marian -Łodyński, prof. dr Tadeusz 
Bigo (prawo administracyjne), uczestniczył również przy egzami
nach przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Bibliotecznego 
prof. dr Bolesław Olszewicz. ■ Wszyscy kandydaci złożyli egzamin 
z pomyślnym wynikiem.

Z zasobu bibliotek podworskich Ministerstwo Oświaty przy
znało Ossolineum bibliotekę ordynacką Lubomirskich z Przewor
ska (ok. 10.000 tomów) oraz część (starodruki, czasopisma i druki 
obce XIX i XX w.) b. biblioteki Tarnowskich w Suchej, (które to 
zbiory ostatnio przybyły do Wrocławia).

Zasób lwowskich zhiorów Ossolineum wzrósł o znalezione je
szcze w Bibliotece Narodowej w Warszawie skrzynie z zawarto
ścią rękopisów i starodruków ossolińskich. Był to dalszy ciąg zbio
rów lwowskich, ewakuowanych do Adelina i stąd w 1945 r. prze
wiezionych z innymi rzeczami do Warszawy. Skrzynie sprowa
dzono w marcu do Wrocławia, zawierały one 70 rękopisów, 40 sta
rych druków, 262 dyplomów oraz części Archiwum Wodzickich. 
Straty adelińskie po trzech transportach z Warszawy okazały się 
niewielkie.

W dotychczasowych sprawozdaniach „Ossolineum we Wrocła
wiu" zawsze zaznaczano, iż jedynym celem prac bibliotecznych 
w wrocławskim Ossolineum było wypakowanie książek i opraco
wanie, nawet skrócone, byle spieszniejsze. Jeżeli idzie o rękopisy 
zrobiono numeryczną kartotekę z zaznaczonym ogólnie tytułem, 
stare druki spoczywały w pakach.

W 1948 r. praca w bibliotece przybrała szerszy zakres. Poza 
opracowaniem książek, które udoskonalono, zarzucając zbyt skró
cony sposób, wprowadzając odsyłacze, karty seryjne, przystąpiono 
w styczniu do prac przygotowawczych dla opracowania do druku 
Inwentarza rękopisów posiadanych we Wrocławiu. Praca trudna 
i żmudna, wymagająca przejrzenia i uporządkowania prawie 9.000 
rękopisów, w tym około 4.000 wymagało zupełnego opracowania 
została wykonana tak, iż we wrześniu pojawił się Tom I-szy In
wentarza rękopisów, obejmujący n-ry 1—7325. Dalej wypakowano



wszystkie starodruki, ustawiając je częściowo w porządku chrono
logicznym.

By wreszcie udostępnić nieskatalogowane polonika w ilości 
około 60.000 tomów, rozrzucono książki ściśle według alfabetu 
i w takim porządku ustawiono na półkach. W ten sposób poza ska
talogowanym zasobem, który doszedł do 77.000 tomów, udostęp
niono jeszcze i dalszych 60.000. Z powodu przeprowadzek, naka
zanych przez postępujący remont musiano przenosić dziesiątki ty
sięcy książek z jednej sali do drugiej, nieraz w odległościach dość 
dużych.

Wreszcie w gmachu Biblioteki odbyło się w czasie od lipca do 
października pięć wystaw w siedmiu salach, wystaw już to przez 
Bibliotekę zorganizowanych już to tylko urządzonych i obsłużo
nych. Rzecz naturalna, że prace przy organizowaniu i obsługiwa
niu wystaw wpłynęły hamująco na tok prac bibliotecznych, gdy 
się uwzględni, że wystawy były otwarte cały dzień i że ponad dwa
dzieścia osób zajętych było dyżurowaniem na wystawach.

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich posiada na
stępujące oddziały: uzupełniania zbiorów, oddział opracowania, 
oddział udostępniania, oddział czasopism, _ oddział rękopisów, sta
rodruków i gabinet grafiki.

Uzupełnianie zbiorów w 1948 r. postępowało przez dary, kupno 
i wymianę. Egzemplarza obowiązkowego, nawet częściowego Bi
blioteka na razie nie miała. W ciągu roku wpłynęło 4579 tomów, 
z tego zakupiono 648, zaś 3931 otrzymano w darze lub z wy
miany. Zarówno firmy wydawnicze jak I osoby prywatne w po
czuciu znaczenia Ossolineum składały swoje wydawnictwa. Biblio
teka Uniwersytecka w dalszym ciągu zasiliła zbiory ossolińskie 
w rzeczy podstawowe jak encyklopedie, słowniki w ilości 495 to
mów. Od pracowników Poselstwa Polskiego w Stokholmie otrzy
mano w darze najnowsze wydanie Encyklopedii Larousse’a. Dar 
w postaci zbioru druków emigracyjnych z lat 1939-—45 (poloni
ków) ma Biblioteka Ossolińskich obiecany od ob. Wyglendy.

Sporadycznie wpływały książki z całego świata. Około 400 ksią
żek dała Bibliotece wystawa polskiej książki historycznej 1939— 
1948, której eksponaty wystawiające firmy i instytucje w prze
ważnej części przekazały Bibliotece. Stosunki wymienne poza Biu
rem Wymiany Międzynarodowej w Warszawie nawiązano z 6 in
stytucjami w kraju i 3 zagranicą (Słowacka Akademia w Bratisla- 
wie, Czeska Akademia w Pradze, ,,Orbis" Praga). W 1948 r. 
otrzymano 491 czasopism, w tym 9 z prenumeraty, 10 z wymiany, 
resztę zaś 472 z darów. Jeżeli idzie o częstotliwość ukazywania się 
otrzymywano 38 dzienników, 197 tygodników, 167 miesięczników, 
51 kwartalników, 38 roczników.



Praca w oddziale opracowania poszła w trzech kierunkach: 
skatalogowania rzeczy ważniejszych według przewidywanej hie
rarchii potrzeb z zasobu lwowskiego, w tej grupie opracowano 
9498 dzieł w 10666 tomach, dalej katalogowanie książek zakupio
nych lub z daru, tu opracowano 2816 dzieł w 3312 tomach i wre
szcie opracowano cały zasób czasopism posiadanych z lwowskiego 
Ossolineum, wynoszący 8.000 tomów oraz czasopisma nowe z lat 
1945—7, razem opracowano 1394 tytułów czasopism w 9816 to
mach. Ogółem skatalogowano w 1948 r. 23794 tomy, w 1946 
i 1947 r. 53.000 tomów, razem opracowano więc do końca grudnia 
1948 r. 77.000 tomów. Oprawiono w ciągu roku 3.480 tomów, za
równo książki nowe jak i ze starego zasobu, dotychczas nieopra- 
cowane.

Rękopisy Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we 
Wrocławiu przybyły do Wrocławia w transporcie przekazanych 
książek w lipcu 1946 r. oraz w trzech przesyłkach z Biblioteki 
Narodowej w Warszawie. Przesyłki te to ewakuowane zbiory lwow
skie do Adelina i stąd w 1945 r. przewiezione do Warszawy, skąd 
wróciły do Ossolineum. Rękopisy umieszczono tymczasowo w za
bezpieczonym pomieszczeniu przy pl. Solnym 13, ponieważ gmach 
Ossolineum nie gwarantował odpowiedniego zabezpieczenia. Po
mieszczenie przy placu Solnym było bardzo ciasne, z wielką trud
nością przychodziło zachowanie wśród rękopisów porządku i nume
ryczne ich rozmieszczenie. Skrzynie z rękopisami wypakowano komi
syjnie i protokólarnie. W tych warunkach zrobiono w październiku 
1947 r. wystawę autografów polskich autorów. Część posiadanego 
zbioru rękopisów znachódziła się w trzytomowym katalogu ręko
pisów W. Kętrzyńskiego, część w powielanym Inwentarzu rękopi
sów, poza tym jednakże około 4.000 rękopisów nie było opracowa
nych. Do tych rękopisów należały rękopisy ze zbioru A. Czołow- 
skiego (266), rękopisy Biblioteki Dzieduszyckich tzw. Poturzyc- 
kiej (158), Archiwum Wodzickich (361) teatralia z Biblioteki Te
atru Miejskiego i Teatrów i Chórów Włościańskich (1620) oraz 
część rękopisów Ossolińskich, nie mieszcząca się w powielanym In
wentarzu. Ossolineum posiada 8551 rękopisów.

W 1948 r. zakupiono rękopis Bogusza Zygmunta Stęczyń- 
skiego pt. ,,Sudety". Ossolineum posiadało już w swych zbiorach 
rękopis tegoż autora pt. ,,Śląsk" oraz jego album akwarel „Su
dety". W ten sposób posiada obecnie Ossolineum pewien komplet 
pism i ilustracyj Stęczyńskiegó odnośnie Dolnego Śląska. Zaku
piono dalej autograf wierszy Emila Zegadłowicza. Otrzymano 
w darze rękopis Zygmunta Wasilewskiego „Lwów przodujący" 
oraz autograf „Wrażeń podróży do Francji" Jana Parandow- 
skiego.



W styczniu 1948 r. przystąpiono do pracy przygotowawczej 
do opracowania Inwentarza rękopisów, który postanowiono wydać 
na wrzesień 1948 r. Praca poszła w dwóch kierunkach: 1) Skon
trolowanie rękopisów ze zrobioną kartoteką, skontrolowania po
szczególnych rękopisów czy nie wykazują braków, skontrolowania 
dokładnego z Katalogiem Kętrzyńskiego lub z Inwentarzem, 
2) opracowania zupełnego rękopisów, nie figurujących w żadnym 
spisie. Początkowo praca odbywała się do maja w Bibliotece Uni
wersyteckiej, do czasu przeniesienia rękopisów do gmachu Biblio
teki. Pracowano w godzinach porannych i popołudniowych, zajmu
jąc w dziale rękopisów kilkanaście osób, z innych działów okresowo 
przydzielonych. Redakcję Inwentarza i kierownictwo prac przygo
towawczych objęła dr Jadwiga Turska. Przy sprawdzaniu rękopi
sów z Inwentarzem dokonano szeregu poprawek, uzupełnień 
a przede wszystkim rozpisano całą korespondencję XIX i XX w. 
Praca prowadzona systematycznie i intensywnie dała ten wynik, iż 
we wrześniu na Ogólnopolski Zjazd Historyków można było za
prezentować Tom I-szy Inwentarza rękopisów Biblioteki Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, obejmujący n-ry 1—7325. Tom Il-gi 
obejmujący n-ry 7326—11930 ukaże się w marcu 1949 r. Ręko
pisy lwowskie kończą się na n-rze 8091, opracowane we Wrocławiu 
dostały n-ry od 9501. W ciągu 1949 r. zostanie opracowany Tom 
Ill-ci Inwentarza, obejmujący indeks nazwisk i miejscowości. Od
dział rękopisów posiada również 1636 dyplomów. Zinwentaryzo
wanie dyplomów jest w planie na 1949 r. W oddziale rękopisów 
zanotowano w 1948 r. 58 czytelników, którzy pracowali nad 361 
rękopisami. Pożyczono do innych bibliotek 103 rękopisy.

W 1948 r. przystąpiono dopiero do wypakowania i uporządko
wania starodruków. Po wypakowaniu podzielono starodruki na trzy 
grupy: inkunabuły, druki XVI w. i druki XVII i XVIII w. Na
stępnie w obrębie wymienionych grup dokonano podziału na polo
nika i obce. Na ogólną ilość starodruków, wynoszącą około 41.000 
tomów, druki polskie stanowią ok. 23.000 tomów, obce zaś ok. 
18.000 tomów. Jeżeli idzie o podział według wieków Ossolineum 
we Wrocławiu posiada w wymienionej liczbie starodruków:

294 inkunabuły, z -tego 27 poloników, 267 obcych,
ok. 6000 druków XVI w., z tego ok. 45% poloników, ok. 55% 

obcych,
ok. 34500 druków XVII i XVIII w., około 65% poloników> ok. 

35% obcych.
Udostępnienie całkowite starodruków jest zagadnieniem w wa

runkach obecnych Biblioteki Ossolińskich bardzo trudnym. Staro
druki jak i nowe książki nie mają przecież katalogu. Szybkie opra
cowanie takiej ilości starodruków nawet przy doskonałym apara



cie naukowym z biblioteką podręczną i zespołem specjalnie wy
kwalifikowanym bibliotekarzy byłoby sprawą nie łatwą. Ażeby 
w warunkach obecnych udostępnić zbiór posiadany, do którego 
ustawicznie kołaczą naukowcy a równocześnie mieć orientację 
w posiadanych dubletach czy też brakach, przystąpiono do porząd
kowania starodruków w porządku chronologicznym według lat, 
w układzie alfabetycznym. W ten sposób uporządkowano wszystkie 
inkunabuły i druki XVI w. zarówno polskie jak i obce, które zna
lazły pomieszczenie w magazynie rękopisów. Druki XVII i XVIII w. 
(na razie tylko polonika) są w trakcie pracy nad uporządkowa
niem chronologicznym. W, ten sposób wielki dział Biblioteki, nie
czynny w 1946 i 1947 r. zostaje zasadniczo, wprawdzie bez kata
logu na razie udostępniony i pozwala na podstawie bibliografii na 
dotarcie do książki. Dział starodruków Ossolineum został ogrom
nie wzbogacony przyznaniem przez Ministerstwo Oświaty zasobu 
starodruków z b. Biblioteki Tarnowskich w Suchej. Zasób 'ten wy
nosi ponad 7.000 starodruków, które znajdowały się w Bibliotece 
Jagiellońskiej w Krakowie. Tamże znajdowały się również staro
druki biblioteki przeworskiej, również przyznanej Ossolineum.

Czytelnia Biblioteki otwarta 1 września 1947 r. tymczasowo 
na II-gim piętrze skrzydła północno-zachodniego z biblioteką pod
ręczną, wynoszącą około 700 tomów, z dniem 1 maja 1948 r. zo
stała przeniesiona do wyremontowanego skrzydła południowego, 
gdzie nadal zajęła prowizorycznie salę, mającą w przyszłości słu
żyć jako czytelnia naukowa. Chwilowo więc nastąpiło nawet po
gorszenie ■ sytuacji czytelnianej w Bibliotece, gdyż rozporządzano 
tylko jedną salą z 30 miejscami. Sala przeznaczona na czytelnię 
główną była już gotowa w czerwcu, chwilowo została zajęta na wy
stawy, poza tym nie było jeszcze gotowe urządzenie czytelni. Tym
czasem przygotowywano materiał do wielkiej biblioteki podręcz
nej, robiąc katalogi alfabetyczny i działowy. 15 listopada czynna 
była jeszcze czytelnia w dawnym pomieszczeniu, 16-go zaś skiero
wano już czytelników do nowej. Otwarcie czytelni odbyło się po- 
cichu, bez rozgłosu. W parę dni później zaproszono profesorów 
humanistyki i prawa, przedstawicieli partii i prasy celem obej
rzenia czytelni i zapoznania się z zasobami podręcznej i katalo
gami.

Czytelnia mieści się na II-gim piętrze skrzydła wschodniego, 
ma dla siebie osobny pion klatki schodowej. W ten sposób czytel
nik nie styka się zupełnie z biurami bibliotecznymi, które mają inne 
wejście. Czytelnia zajmuje dużą salę, mającą dwustronne boczne 
oświetlenie, w sali umieszczono 39 stolików dwuosobowych, jedno
stronnych. W ten sposób czytelnia rozporządza 78 miejscami. Do
koła sali przy ścianach dość wysokie półki, wymagające drabin



(wysokie ze względu na największą możliwość wykorzystania ścian, 
których stosunkowo niewiele). Między półkami a salą umieszczono 
balaski, w których wnętrzu są również półki na książki. Biblioteka 
podręczna w obecnej czytelni pomieści około 12.000 tomów. Obec
nie jest ich około 6.000. Całe urządzenie czytelni (półki, stoły, ka
tedra) wykonano w jasnym kolorze. Czytelnicy otrzymali dostępne 
dla wszystkich katalogi alfabetyczny i działowy podręcznej. Kata
log Biblioteki mieści się tuż przy czytelni, dostępny jest za zezwo
leniem kierownika czytelni. Biblioteka podręczna w 90% zaspakaja 
żądania czytelników. Czytelnia otwarta jest codziennie od 9-te.~ 
do 20-tej, w soboty od 9-tej do 13-tej, dostępna jest dla wszyst
kich. Ruch czytelników w 1948 r. przedstawiał się następująco:

Miesiąc: Ilość dni: Odwiedzin: Dzieł: Tomów
I 25 679 949 1291

II 22 765 984 • 1140
III 23 822 1282 1823
IV 26 1109 1713 2240
V 22 713 1250 1629

VI 25 1252 2186 3243
VII (do 15) 13 144 239 543
VIII Biblioteka zamknięta

IX 24 1020 1353 1713
X 26 1762 2123 2285

XI 25 2449 2924 3445
XII 24 1566 2068 2376

Razem: 255 12281 17071 21728

Przy końcu 1948 r. stworzono w Bibliotece gabinet sztuki. Zna
lazło w nim pomieszczenie 16 pudeł grafiki, które również przee 
Adelin wróciły do Ossolineum we Wrocławiu. Pudła zawierają 
2212 sztuk rysunków, sztychów, akwarel. W posiadanej we Wro
cławiu kolekcji tylko kilkaset sztuk reprezentuje wyższą wartość 
artystyczną. Z polskich artystów najliczniejsze są dzieła Aleksan
dra Orłowskiego (ok. 100 sztuk), dalej Wojciecha i Juliusza Kos
saków, Norblina, Reychana, Hadziewicza. Większość w zbiorze 
graficznym to rysunki szkolne lub amatorskie. Na razie zbiór 
grafiki nie jest jeszcze opracowany. W najbliższym czasie w ga
binecie znajdzie się największy w Polsce zbiór exlibrisów (7.000 
sztuk) zakupiony przez Ossolineum po zmarłym niedawno zbiera
czu Z. Klemensiewiczu. Zbiór exlibrisów uzupełnia specjalna bi
blioteka, poświęcona exlibrisom, złożona z około 300 tomów.

Urządzeniem wystaw Zakład Narodowy im. Ossolińskich włą
czył się w Wystawę Ziem Odzyskanych oraz wziął udział czynny



w Zjeździe Intelektualistów i Zjeździe Historyków. Dnia 31 lipca 
otwarto w gmachu Biblioteki dwie wystawy: „Wystawę zbiorów 
Ossolineum" i Wystawę pt. „Dzieje języka polskiego na Śląsku". 
Na pierwszej pokazano najcenniejsze rękopisy (106 sztuk), dy
plomy (31), starodruki (107), pierwodruki XIX w. (122) oraz 
wydawnictwa ossolińskie i literaturę o Ossolineum (523). Z rę
kopisów poza najstarszymi Żywotem św. Błażeja (XV w.) czy Ra
chunkami dworu Władysława Jagiełły znalazły się autografy pra
wie wszystkich autorów polskich od Potockiego poczynając a na 
Staffie kończąc z budzącym zawsze największe zainteresowanie 
rękopisem „Pana Tadeusza". Wystawa zbiorów ossolińskich zna
lazła pomieszczenie w odnowionej, pięknej, sklepionej sali parte
rowej skrzydła nadodrzańskiego, sali przeznaczonej specjalnie na 
wystawy, wyposażonej w szereg gablot.

Druga wystawa p. n. „Dzieje języka polskiego na Śląsku" 
przedstawiała w licznych mapach, wykresach, rękopisach i książ
kach zasiąg polszczyzny na Śląsku, odpowiednie statystyki, rozwój 
polszczyzny w licznej produkcji książek i podręczników, walkę
0 język polski. Najbardziej atrakcyjnymi były na wystawie dwa 
eksponaty: pierwszy to niestety tylko fotografia pierwszego zdania 
polskiego z 1270 r. z Księgi Henrykowskiej, będącej własnością 
Archiwum Diecezjalnego we Wrocławiu, drugi to pierwszy druk 
polski z 1475 r. z polskim tekstem Ojcze nasz, Zdrowaś Mario
1 Wierzę (egz. Bibl. Uniw. we Wrocł.). Wystawa została pomie
szczona w trzech salach. Wystawa otrzymała katalog prof. Stani
sława Rósponda. Katalog pt. „Dzieje języka polskiego na Śląsku -— 
Wystawa urządzona staraniem Zakładu Narodowego im. Ossoliń
skich". Wrocław 1948, ukazał się jako Il-gi tom Wrocławskich Wy
staw Bibliotecznych. Otwarcie wystaw odbyło się uroczyście na 
dziedzińcu Ossolineum z licznie zaproszonymi gośćmi. Po przemó
wieniu dyr. Knota, wystawę otworzył przewodniczący M. R. N. 
Paszkę, poczym zwiedzono wystawę, po której oprowadzali organi
zatorowie. Otwarcie wystaw było transmitowane przez Polskie Ra
dio. Wystawa zbiorów ossolińskich była otwarta do końca paź
dziernika, „Dziejów języka" do 15 października.

W związku z Kongresem Intelektualistów, który odbył się we 
Wrocławiu w dniach 25—27 sierpnia otwarto w gmachu Biblioteki 
dwie wystawy dalsze: Wystawę współczesnej książki francuskiej 
i współczesnej książki radzieckiej. Pierwsza znalazła pomieszczenie 
w głównej czytelni, gdzie przedstawiono 3200 książek, przeważnie 
wydawnictwa powojenne. Wystawa książki radzieckiej zajęła 2 sale, 
w których pokazano około 4000 książek, poza tym wiele fotografij, 
wykresów, portretów. Obie wystawy urządzili wyłącznie pracow
nicy Biblioteki Ossolińskich. Wystawa książki francuskiej otwarta



była od 24. VIII — 15. IX, książki radzieckiej od 24. VIII — 4. X 
poczym obie wystawy przewieziono do Warszawy. Wystawy czynne 
były przez całe dnie, w czasie Kongresu Intelektualistów zwiedzili 
wystawy w Ossolineum liczni uczestnicy Kongresu. Minister 
Oświaty Stanisław Skrzeszewski po zwiedzeniu wystawy zbiorów 
ossolińskich i „Dziejów języka polskiego" wyraził życzenie, by ze 
względu na cele dydaktyczne i poziom wystaw młodzież szkolna 
zwiedziła obie wystawy. Kuratorium, do którego zwrócono się w tej 
sprawie poleciło wycieczkom szkolnym zwiedzenie wystaw. Wy
stawy w gmachu Ossolineum zwiedziło ponad 30.000 osób, co, 
zważywszy że były to wystawy książek, należy uznać za cyfrę 
wysoką.

Na ogólnopolski Zjazd Historyków we wrześniu zorganizowano 
w czytelni głównej po zlikwidowaniu wystawy książki francuskiej 
wystawę polskiej książki historycznej 1939^-1948. Wystawa objęła 
600 pozycyj książkowych i trwała od 19. IX — 25. IX. Większość 
książek przysłały instytucje wydawnicze, do których o to zwrócono 
się, część dostarczyli autorzy, część pochodziła ze zasobów biblio
tecznych.

Bilans prac Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
za rok 1948 jest na każdym odcinku dodatni. W programie prac 
na 1949 r. Biblioteka ma: zdublowanie kart dotychczas skatalogo
wanych książek, celem przygotowania materiału do odtworzenia 
Inwentarza druków, następnie karty te posłużą jako materiał do 
katalogu systematycznego, zinwentaryzowanie zasobu biblioteki su
skiej, opracowanie indeksu nazw osobowych i miejscowości Inwen
tarza rękopisów, opracowanie Inwentarza dyplomów, ustawienie 
druków XVII i XVIII w. według chronologii, urządzenie wystawy 
Mickiewiczowskiej, opracowanie katalo|gu inkunabułów.

Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ma 
w swym dorobku przede wszystkim trzy wydawnictwa, związane 
ściśle z Ossolineum. Pozycje te to Inwentarz rękopisów Biblioteki 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Tom I. Rękopisy 1—7325 
Wrocław 1948, Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
Tom III. Wrocław 1948 i Stanisława Łempickiego: Wspomnienia 
Ossolińskie Wrocław 1948. Rocznik pod redakcją prof. Mariana 
Jakóbca to pokaźny 40 arkuszowy tom, zawierający 21 rozpraw. 
W Bibliotece Narodowej wydano poza wznowieniami trzy nowe to
miki: Kraszewskiego „Jermołę", w oprać. prof. Juliusza Krzyża
nowskiego, Rok 1848 w Polsce w oprać. prof. Stefana Kieniewicza 
i Jugosłowiańską epikę ludową w oprać. prof. Mariana Jakóbca.

Plan na 1949 r. jest ogromnie obszerny, obejmuje II tom In
wentarza rękopisów (marzec 1949), Indeks do tegoż, nowy tom Ro
cznika, Śląsk Stęczyńskiego, wydanie zbiorowe dzieł Słowackiego,



Fredry, Krasickiego, korespondencję tegoż w oprać. Bernacki-Mi-
kulski, szereg dzieł z dziedziny literatury, historii, sztuki, pamięt-
nikarstwa, bibliografii.

B i b l i o g r a f i a  w a ż n i e j s z y c h  a r t y k u ł ó w  
i w y d a w n i c t w ,  d o t y c z ą c y c h  O s s o l i n e u m

(por. poprzednie pozycje: Sobótka, 1947. s. 464—5).

50. P a j ą c z k o w s k i  F r a n c i s z e k :  Ossolineum we Wrocławiu 
(maj-grudzień 1947 r.) „Sobótka" 1947 i odbitka str. 8.

51. Statut Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum. Wrocław 1947. 
Str. 12.

52. O s i ń s k a  S t e f a n i a :  Ossolineum — skarbnica kultury pol
skiej. „Życie Warszawy" 1. I. 1948 nr 1.

53. I ł o w s k a  K a z i m i e r a :  Ossolineum 1947. „Bibliotekarz" 
styczeń-luty 1948 nr 1—2.

54. h. d. ( H e l e n a  D e v e c h y ) :  Ossolineum żyje. „Odrodzenie"
7. III. 1948 nr 10.

55. T. T. ( T a d e u s z  T u ł a s i e w i c z ) :  Ossolineum wkracza na 
nowe drogi rozwoju. „Słowo Polskie" 11. IV. 1948 nr 99.

56. (zg) : Ossolineum w nowej szacie. „Ilustrowany Kurier Polski" 
18. IV. 1948 nr 105.

57. M. Z. ( Ma r i a  Z a w a d z k a ) :  Dzień powszedni Ossolineum. 
„Rzeczpospolita" 18. IV. 1948 nr 105.

58. O s i ń s k a  S t e f a n i a :  Ossolineum we Wrocławiu. „Tydzień" 
6. VI. 1948 nr 22.

59. Dwie własne wystawy. Przygotowania Ossolineum na Wy
stawę Z. O. „Słowo Polskie" 12. VI. 1948 nr 167.

60. S ł o w i k  T a d e u s z :  Zakład im. Ossolińskich we Wrocławiu 
w okresie Wystawy Ziem Odzyskanych. „Dziennik Zachodni" 
17. VI. 1948 nr 167.

61. (zg): W dniu 21 lipca otwarcie Wystawy Ossolineum. „Dzien
nik Polski" 20. VII. 1948 nr 196.

62. K a r c z e w s k a - M a r k i e w i c z  Z o f i a :  Ossolineum w peł
nej krasie. „Rzeczpospolita" 22. VII. 1948 nr 199.

63. h. d. (Helena Devechy) : Wydawnictwa. Ossolineum. „Od
rodzenie". 25. VII. 1948 nr 30.

64. (z.): Rękopisy, dokumenty i stare druki będziemy mogli obej
rzeć na wystawie zbiorów Ossolineum. „Trybuna Dolnośląska" 
29. VII. 1948 nr 208.

65. T. T. ( T a d e u s z  T u ł a s i e w i c z ) :  Cenny aneks do Wy
stawy Ziem Odzyskanych. Wystawy Uniwersytecka i Ossoli
neum otwarte. „Słowo Polskie" 1. VIII. 1948 nr 210.



66. J. D.: Otwarcie wystawy wyższych uczelni i Ossolineum. „Try
buna Dolnośląska" 1. VIII. 1948 nr 211.

67. (dwo) : Dwie nowe wystawy wyższych uczelni i Ossolineum* 
„Wrocławski Kurier Ilustrowany" 1. VIII. 1948 nr 210.

68. W, zbiorach „Ossolineum" we Wrocławiu autograf „Pana Ta
deusza", Rachunki dworu Jagiełły. „Słowo Powszechne"
5. VIII. 1948 nr 212.

69. W i ś n i o w s k i  J e r z y :  Wystawa starodruków w Ossolineum 
wrocławskim, „śląski Dziennik Ludowy" 11. VIII. 1948 nr 55.

70. S i n k o  G r z e g o r z :  Gwardia ossolińska — służy. Dyr. An
toni Knot opowiada o pracy Zakładu Narodowego im. Ossoliń
skich we Wrocławiu. „Dziennik Literacki" 21—27. VIII. 1948 
nr 34.

71. S i n k o  G r z e g o r z :  Z radością i dumą zwiedzamy dwie wy
stawy w Ossolineum. „Dziennik Literacki" 28. VIII—3. IX. 
1948 nr 35.

72. W.: Wystawa książki radzieckiej. „Rzeczpospolita" 30. VIII. 
1948 nr 238.

73. Dzieje języka polskiego na Śląsku. Wystawa urządzona stara
niem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Katalog opracował 
S t a n i s ł a w  R o s p o n d  (Wrocławskie Wystawy Biblioteczne
II. Sierpień-wrzesień 1948). Wrocław 1948. Str. 85 +  3 nlb.+ 
2 mapy.

74. Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Osso
lińskich we Wrocławiu. Opracowany zbiorowo pod redakcją dr 
J a d w i g i  T u r s k i e j .  Tom I. Rękopisy 1—7325. Wrocław 
1948. Str. XII+  576.

75. K n o t  A n t o n i :  Przedmowa (do Inwentarza rękopisów Bi
blioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich). Inwentarz rę
kopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we 
Wrocławiu T. I. Wrocław 1948. Str. VII—XII.

76. Rocznik Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Tom III. 
1948. Pod redakcją M a r i a n a  J a k ó b c a .  Wrocław 1948. 
Str. VIII+ (647) + l  nlb.

77. P a j ą c z k o w s k i  F r a n c i s z e k :  Zakład Narodowy im. Os
solińskich w ostatnim dwudziestoleciu (1928—1948) „Rocznik 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich" T. III. Wrocław 1948 
i odbitka Wrocław 1948. Str. 63 +  1 nlb.

78. P a r a n d o w s k i  J a n :  Moje początki literackie. „Rocznik 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich" T. III. Wrocław 1948 
i odbitka Wrocław 1948. Str. 8.

79. C h o j n a c k i  W ł a d y s ł a w :  Wojciech Kętrzyński a Mar 
żury. „Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich" T. III. 
Wrocław 1948 i odbitka Wrocław 1948. Str. 59 +  1 nlb.



90. B a r y c z  H e n r y k :  Wojciecha Kętrzyńskiego starania o ka
tedrę uniwersytecką w Krakowie. Wrocław 1948. Str. 23 +  
+  1 nlb. +  1 portret.

SI. Ł e m p i c k i  S t a n i s ł a w :  Wspomnienia Ossolińskie. Wro
cław 1948. Str. 184.

62. Katalog Wydawnictwa Zakładu Narodowego imienia Ossoliń
skich we Wrocławiu. Wrzesień 1948. Str. 18 +  2 nlb.

93. A f t a n a z y  R o ma n :  Wystawy Ossolineum we Wrocławiu. 
„Ziemia" 1948 nr 9.

84. W.: Malarstwo i książka francuska na Wystawie we Wrocła
wiu. „Rzeczpospolita" 3. IX. 1948 nr 242.

95. Z i e m a k  S t a n i s ł a w :  Wystawa książki radzieckiej. „Słowo 
Polskie" 20. IX. 1948 nr 260.

86. C e d r o w s k i  Wa c ł a w :  Wystawa książki radzieckiej w Os
solineum. „Dziennik Zachodni" 24. IX. 1948 nr 266.

87. Ł ą c z y ń s k a  Am e l i a :  Ossolineum we Wrocławiu. „Polska 
Zachodnia" 17. X. 1948 nr 41.

88. K r z y ż a n o w s k i  J u l i a n :  Rękopisy Ossolineum. „Odrodze
nie" 2. I. 1949 nr 1.

Franciszek Pajączkomski

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu obejmuje księgozbiór 
■dawnej wrocławskiej Biblioteki Miejskiej oraz uratowaną część 
-dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej. Pierwszy okres działalności 
Biblioteki objął akcję rewindykacyjną zbiorów z obu wspomnia
nych bibliotek oraz księgozbiorów instytutów i zakładów uniwer
syteckich. Nastąpił z kolei okres organizacji wewnętrznej i po
rządkowania zbiorów, które w okresie wojny dotkliwie ucierpiały. 
Księgozbiór Biblioteki Miejskiej został w 1946 r. uchwałą Miej
skiej Rady Narodowej podarowany Uniwersytetowi. Szczegółowo 
dzieje pierwszych lat istnienia Biblioteki ujęte zostaną w przygo
towywanym osobnym wydawnictwie. Tutaj podajemy tylko naj
ważniejsze dane informacyjne z ostatniego roku sprawozdaw
czego (1947^48). Biblioteka liczy obecnie około 825.000 vol., na 
co składają się: księgozbiór dawnej Biblioteki Miejskiej, urato
wana część d. Biblioteki Uniwersyteckiej (ok. 400 tys. vol.) oraz 
nabytki polskiej od 1945 r.). Starych druków (do końca XVIII w.) 
Hczy Biblioteka przeszło 120 tysięcy vol., w tym 2.082 inkunabu
łów; rękopisów liczy biblioteka 5.271 (najstarszy z V wieku). Pod 
względem zatem ilości tomów Biblioteka Wrocławska urosła na 
drugą (po warszawskiej) wśród polskich bibliotek uniwersyteckich. 
Podkreśla się, że cyframi powyższymi nie są objęte zabezpieczone



księgozbiory poniemieckie, które są porządkowane obecnie w ra
mach osobnej akcji. W r. akad. 1947/48 księgozbiór powiększył 
się o 13.647 vol. (z tego egz. obowiązkowy 4.284 vol.). Schemat 
organizacyjny Biblioteki przedstawia się następująco: Dyrekcja, 
dział admin.-gosp., dział uzupełniania, biuro egzemplarza obowiąz
kowego, sortownia, dział czasopism, dział opracowania, dział udo
stępniania, dział starych druków, dział rękopisów, gabinet gra
ficzny, gabinet śląsko-łużycki, introligatomia. Bieżąco otrzymuje 
Biblioteka 784 czasopism (197 zagraniczn.). Wydano już Infor
mator I. Biblioteki: ,,Katalog słowiańskich czasopism i wydawnictw 
ciągłych". Prócz czytelni głównej czynna jest osobna czytelnia rę
kopisów i starych druków. Przystąpiono do prac wstępnych nad 
katalogiem centralnym bibliotek instytutowych i zakładowyćh. 
Dział rękopisów jest całkowicie udostępniony. Opracowuje się ka
talog rękopisów, w pierwszym rzędzie poloników. Stare druki z za
sobu d. Biblioteki Uniwersyteckiej, pozbawione katalogu układa 
się alfabetycznie w obrębie stuleci; uporządkowano w ten sposób 
wszystkie inkunabuły — w toku praca nad wiekiem XVI. Gabinet 
graficzny znajduje się w stadium organizacyjnym. Uratowana część 
d. Biblioteki Uniwersyteckiej (druki 19 i 20 w.), pozbawiona in
wentarzy i katalogów otrzymuje magazynowy dawny układ dzia
łowy i w ten sposób jeszcze przed skatalogowaniem może być czę
ściowo udostępniona. W odniesieniu do księgozbiorów zabezpieczo
nych rozpoczęto ostatnio przy pomocy Min. Oświaty wielką akcję 
segregacyjną i inwentaryzacyjną, która doprowadzi do całkowitego 
uporządkowania tego materiału. Obok Biblioteki Uniwersyteckiej 
w obrębie Uczelni istnieją biblioteki: lekarska i politechniczna.

u

Archiwum Państwowe we Wrocławiu.

Do roku 1947 Archiwum Państwowe wkładało najwięcej wy
siłku w odszukiwanie archiwaliów ulokowanych w różnych miej
scowościach Dolnego Śląska oraz w  zabezpieczanie odnajdywanych 
zbiorów. Zabezpieczanie polegało zasadniczo na zwożeniu urato
wanych archiwaliów do własnych magazynów. Prace porządkowe; 
których mimo wszystko nie zaniedbywano, nie mogły ze zrozumia
łych względów postępować bardzo szybko. W ciągu roku 1948 na
stępowało stopniowo pewnego rodzaju przestawienie w działalności 
Archiwum: prace zabezpieczające schodziły powoli na drugi plan. 
natomiast główną uwagę zwrócono na porządkowanie nagromadzo
nych archiwaliów, celem jak najrychlejszego udostępnienia ich dla 
pracowników naukowych.

Nie znaczy to, aby całkowicie przerwano akcję zabezpieczania; 
akcja była kontynuowana i będzie trwała dopóty, dopóki wszelkie
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archiwalia, nie posiadające należytej opieki nie znajdą się w po
mieszczeniach Archiwum Państwowego. W dziedzinie zabezpiecza
nia archiwaliów starano się przede wszystkim przewieźć do Wro
cławia resztę tych zbiorów, których zwożenie rozpoczęto w latach, 
poprzednich. W ten sposób zakończono akcję zwożenia akt b. re- 
jencji opolskiej z Opola oraz archiwum rodowego i gospodarczego 
hr. Schaffgotschów z Sobieszowa i z Cieplic. Materiały te zajęły 
ogółem 9 wagonów kolejowych. Z większych zbiorów zwieziono 
archiwum hr. Briihlów z Brodów k/Żar, ocalałe resztki registratury 
koncernu Giesche oraz cenniejsze akta banku Eichborn et Co 
z Wrocławia, dalszą część Archiwum m. Zgorzelca oraz duże, cenne 
i stosunkowo mało zniszczone archiwum b. Śląskiego Konsystorza 
Ewangelickiego we Wrocławiu, wreszcie — szereg mniejszych ze
społów liczących po kilka lub po kilkanaście metrów bieżących akt. 
Zadanie Archiwum w dziedzinie zabezpieczania archiwaliów nie 
zostało jeszcze w całości wykonane, można jednak powiedzieć, że 
około 85% archiwaliów, których miejsca przechowania były znane, 
ulokowano do roku 1948 w magazynach Archiwum Państwowego. 
Reszta zostanie zwieziona w ciągu następnego roku.

Jak już wyżej wspomniano, Archiwum przystąpiło w tym roku 
na większą skalę do porządkowania archiwaliów. Przede wszystkim 
kontynuowano porządkowanie tych materiałów, które zawierają 
najcenniejsze wiadomości do dziejów Śląska i których porządkowa
nie rozpoczęto jeszcze w 1946 r. Tu zasługują na uwagę resztki 
archiwaliów, które ocalały ze zbiorów przechowywanych przed 
1939 r. w b. niemieckim Archiwum Państwowym we Wrocławiu. 
W ciągu ubiegłego roku uporządkowano z nich całkowicie 33 grup 
akt, liczących razem 8.812 jednostek archiwalnych. Poważną po
mocą w tej pracy były dawne inwentarze archiwalne, które w pe
wnej przynajmniej części udało się odnaleźć.

Dużo wysiłku włożono również w doprowadzenie do porządku 
archiwum hr. Schaffgotschów. Archiwum to, zachowTane stosun
kowo bez większych strat a zawierające między innymi interesu
jące materiały do spraw polskich, będzie wymagało kilku lat pracy 
zanim zostanie całkowicie udostępnione. W ciągu 1948 r. uporząd
kowano starszą część zbiorów (bez dokumentów, które odzyskano 
dopiero pod koniec roku), co wyraża się liczbą 4.607 jednostek ar
chiwalnych. Dotąd udało się odnaleźć zaledwie fragmenty dawnych 
inwentarzy archiwalnych, nie jest więc wykluczone, że znaczną 
część zbiorów trzeba będzie na nowo inwentaryzować a to będzie 
wymagało wiele czasu.

Najbardziej intensywnie porządkowano i spisywano archiwum 
b. rejencji opolskiej zawierające najcenniejsze materiały do dzie
jów polskości na Śląsku Opolskim w XIX i XX w. Ogromne to ar-



chiwum, liczące w przybliżeniu około 200.000 jednostek archiwal
nych, jest zupełnie zdezorganizowane i pozbawione inwentarzy, 
wobec czego trzeba będzie na nowo wykonać długą i mozolną pracę, 
jaka musi poprzedzić ostateczną inwentaryzację. Pracę tę zaplano- 
nowaną na długie lata rozpoczęto w ubiegłym roku od spisywania 
akt politycznych, mających duże znaczenie naukowe i praktyczne. 
Rezultatem dotychczasowej pracy jest spisanie prawie 11.500 je
dnostek archiwalnych.

Czwartym wreszcie zespołem, który domagał się również ry
chłego udostępnienia dla świata naukowego, jest archiwum Ślą
skiego Konsystorza Ewangelickiego we Wrocławiu. Archiwum to, 
obejmujące okres od końca wieku XVIII do lat czterdziestych wieku 
XX, poniosło może najmniejsze straty ze wszystkich zbiorów znaj
dujących się obecnie w Archiwum Państwowym. Wobec braku in
wentarzy dawnych musiano i tu rozpocząć pracę od podstaw tzn. 
od spisywania materiałów celem ich uporządkowania i ujęcia w nowe 
inwentarze. Dotąd spisano w ten sposób prawie 5.000 jednostek, 
co oznacza około 25% całości zbioru.

Oprócz tego uporządkowano całkowicie lub częściowo kilka 
mniejszych zespołów, co z pewnych względów było konieczne.

Można mieć pewność, że w ciągu 1949 r. prace porządkowe 
i inwentaryzacyjne będą prowadzone w sposób bardzo intensywny, 
zwłaszcza że personel będzie mniej niż dotąd zajęty zabezpiecza
niem i zwożeniem archiwaliów.

W miarę postępu prac porządkowych odnajduje się wśród ar
chiwaliów fragmenty materiałów obcych, które zwraca się instytu
cjom właściwym do ich przechowania, względnie do dysponowania 
nimi. W ten sposób przekazano:

1) Ministerstwu Oświaty — 44 teczek akt b. rządu General
nej Gubernii oraz 105 teczek akt b. Ministerstwa Pracy i Opieki 
Społecznej.

2) Wydziałowi Lekarskiemu Uniwersytetu Wrocławskiego — 
148 tomów i 1 wiązkę akt, do których przechowania właściwy jest 
Wydział Lekarski.

3) Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu — 157 vol. ręko
pisów, 145 tomów muzykaliów, 118 wiązek luźnych druków i frag
mentów muzykaliów oraz 215 tomów wydawnictw drukowanych, 
które dawniej stanowiły własność b. Biblioteki Miejskiej we Wro
cławiu.

4) Archiwum Archidiecezjalnemu we Wrocławiu — 313 to
mów' i wiązek akt z XVII—XVIII w. oraz 618 dokumentów perga
minowych i papierowych z XIV—XVIII w.

Mniejsze ilości archiwaliów przekazano archiwom państwowym 
w Krakowie i w Szczecinie.



Dzięki szybkim postępom w dziedzinie porządkowania archiwa
liów uczeni znajdują coraz obfitsze materiały źródłowe do badań 
historycznych. Wzrasta ilość osób korzystających z archiwaliów 
w pracowni naukowej, zwiększa się liczba odwiedzin. Najlepiej od
zwierciedla się to w cyfrach: w roku 1946 odwiedziły pracownię 
naukową 4 osoby, ilość odwiedzin wyniosła 34, natomiast w roku 
1948 ilość osób wzrosła do 22, ilość odwiedzin do 171. Dla archi
wum organizującego się, jakim jest Archiwum Wrocławskie, cyfry 
te są bardzo znamienne. Podobnie1 wzrosła liczba załatwionych kwe
rend dla władz państwowych i samorządowych.

Jeśli się pragnie scharakteryzować choćby pobieżnie działal
ność Archiwum Państwowego w roku 1948, nie można nie wspom
nieć o jego udziale w Wystawie Ziem Odzyskanych. Mimo że pra
cami porządkowymi objęto stosunkowo drobną część posiadanych 
archiwaliów i mimo że pracownicy Archiwum mieli bardzo mało 
czasu na wyszukiwanie potrzebnych materiałów, Archiwum dostar
czyło 137 dokumentów oryginalnych i 58 fotokopii na Wystawę 
Z. O. Większość tych dokumentów i wszystkie fotokopie znalazły 
się w dziale historycznym Wystawy Z. O.; kilkadziesiąt dokumen
tów przeważnie pisanych w języku polskim dostarczono na Wy
stawę Języka Polskiego. Oprócz tego Archiwum wzięło czynny 
udział w Wystawie Dorobku Naukowego Ziem Odzyskanych, urzą
dzonej w gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie pokazano 
ciekawe dokumenty od XIII do XX wieku.

Zbyteczne jest omawianie kłopotów i trudności (od spraw lo
kalowych począwszy a skończywszy na sprawach personalnych), 
z jakimi Archiwum musi walczyć. Nie można jednak nie brać ich 
pod uwagę przy ocenianiu rocznego bilansu działalności Archiwum. 
Jeśli wypada on korzystnie, to jest to w dużym stopniu zasługą 
pracowników, którzy w warunkach niejednokrotnie bardzo ciężkich 
dali z siebie maximum wysiłku we wszystkich pracach, jakie mieli 
do wykonania. Wyniki osiągnięte w dziedzinie zabezpieczania i po
rządkowania materiałów oraz ich udostępniania pozwalają mieć pe
wność, że rola, jaką Archiwum odgrywa w życiu naukowym Wro
cławia przez ułatwianie badań nad dziejami Śląska, będzie z każ
dym rokiem coraz poważniejsza.

Michał Wąsowie/.

Archiwum Akt Dawnych m. Wrocławia.

Władze miejskie m. Wrocławia mimo licznych i trudnych pro
blemów administracyjnych i gospodarczych, których rozwiązaniem 
musiały się zajmować, nie traciły z oczu spraw ogólno-kulturalnych, 
oświatowych i naukowych. Po utworzeniu Muzeum Historycznego



i zorganizowaniu doskonale rozwijającej się Biblioteki Miejskiej 
postanowiły one powołać do życia Archiwum Akt Dawnych m. 
Wrocławia. Trudności, z jakimi było to połączone (brak lokalu 
i urządzenia wewnętrznego a także brak kwalifikowanych archi
wistów) sprawiły, że Archiwum zaczęło działać dopiero w dniu 
8 maja 1948 r. Organizacyjnie podlega ono Resortowi Społecznemu 
Zarządu Miejskiego.

Dzięki życzliwemu stanowisku Ministerstwa Oświaty, które ze
zwoliło na oddanie w użytkowanie nowo powstałemu Archiwum po
trzebnej ilości pomieszczeń magazynowych i pokojów biurowych 
w gmachu Archiwum Państwowego przy ul. Gdyńskiej nr 2, zo
stała rozwiązana pomyślnie kwestia lokalu. Z kredytów przyzna
nych przez Zarząd Miejski nabyto niezbędne urządzenie biurowe 
oraz wyposażono w regały dużą salę magazynową. Personel Archi
wum, który przez kilka miesięcy składał się zaledwie z 2 osób, 
przystąpił niezwłocznie do porządkowania archiwaliów, jakie oca
lały z bardzo bogatych zbiorów b. niemieckiego Archiwum Miej
skiego (Stadtarchiv) we Wrocławiu.

Zbiory te, z których najcenniejsze Niemcy ewakuowali poza 
Wrocław, mniej cenne pozostawili w mićście, poniosły dotkliwe 
szkody zarówno pod względem ilościowym jak i pod względem ja
kościowym. Spośród 30.000 dokumentów pergaminowych i papie
rowych ocalało niewiele ponad 10.000. Przepadły całkowicie naj
starsze dokumenty (do XIV w. włącznie). Liczba rękopisów, któ
rych przed wojną było około 12.000, nie przekroczy teraz 9.800! 
Jeśli chodzi o materiały aktowe (pliki i poszyty), to z 6.000 jedno
stek zachowało się chyba najwyżej 1.800. Ogółem straty wynoszą 
około 55% stanu przedwojennego. Niepowetowaną stratą jest rów
nież zniszczenie wszystkich repertoriów i katalogów kartkowych, 
których przed wojną było około 250. Z nowszych akt (XIX i XX w.) 
ocalało około 30.000 jednostek. Wobec braku jakichkolwiek spisów 
lub inwentarzy nie wiemy, jaka ilość tych akt uległa zniszczeniu.

Obecną zawartość Archiwum Akt Dawnych m. Wrocławia 
trzeba obliczać w przybliżeniu na 50.000 jednostek archiwalnych. 
Dokładne cyfry można będzie podać dopiero po uporządkowaniu 
i zinwentaryzowaniu wszystkich uratowanych archiwaliów, co przy 
teraźniejszym stanie personalnym może nastąpić dopiero za 
kilka lat.

Nie znaczy to, aby przez tak długi okres czasu materiały ar
chiwalne w ogóle nie były dostępne dla świata naukowego. Mimo 
szczupłego personelu, który w ostatnich miesiącach 1948 r. wzrósł 
do 4 osób (kierownik, archiwista, asystent i woźny) prace porząd
kowe i inwentaryzacyjne postępują naprzód. Kilka tysięcy doku
mentów i wszystkie rękopisy ułożono według dawnych sygnatur,



ułożono również według dawnego porządku i zinwentaryzowano 
prowizorycznie około 1.700 poszytów akt z XVIII i XIX w. W su
mie więc uporządkowano kilkanaście tysięcy jednostek a spisano 
z nich około 1.700. Archiwalia te są już udostępnione, chociaż wy
szukanie wśród nich żądanych materiałów wymaga niejednokrot
nie wiele czasu.

Zwiększająca się stale liczba osób korzystających z archiwa
liów miejskich świadczy o wartości tych materiałów źródłowych 
a także o docenianiu ich przez koła naukowe. Rozumiejąc interes 
nauki polskiej, Archiwum pracuje intensywnie nad udostępnia
niem dalszych zbiorów dla pracowników naukowych. Jeśli jednak 
Archiwum ma dobrze spełnić swe zadanie i jeśli ma w niedługim 
czasie dostarczyć obfitych materiałów źródłowych badaczom nau
kowym, należy poważnie zwiększyć jego stan personalny.

Michał Wąsowicz

Archiwum Archidiecezjalne i Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu
w 1948 r.

Po zabezpieczeniu budynku archiwum i biblioteki od strony 
zewnętrznej i przeprowadzeniu dalszych koniecznych remontów 
po zniszczeniu wojennym zwrócono w tym roku więcej uwagi na 
czynności wewnętrznego uporządkowania zbiorów bibliotecznych 
i archiwalnych.

Stosownie do nakreślonego planu szczupły personel archiwalny 
spisał akta' nie objęte dotychczas żadnym katalogiem. Akta te od
nosiły się do miejscowości: Uniemyśl, Gościsław, Piekary, Wierzb
no, Konary, Siedlec, Goczałków, Morawa, Strzegom. Akta otrzy
mały odpowiednie sygnatury i nowe teczki, również akta nauczy
cieli, wizytacji szkolnych i akta personalne duchownych. Oczy
szczono resztki akt, odnoszących się przede wszystkim do wizytacji 
szkolnych, dokonywanych przez duchownych inspektorów szkol
nych, które znajdowały się w stanie wielkiego zniszczenia wsku
tek wojennych działań 1945 r. Prace te wymagały dużego nakładu 
zdrowia. Odbywała się już jednak w lepszych warunkach w poró
wnaniu z r. 1946 i 47. Wówczas archiwalny personel pracował 
przy wybitych oknach nawet wśród mrozu celem ratowania za
bytków.

Dzięki przychylnej decyzji Ministerstwa Oświaty Archiwum 
Archidiecezjalne otrzymało resztę archiwaliów zabezpieczonych 
przez polski personel archiwalny w powojennym chaosie. Wróciły 
więc wspólnie z archiwaliami Archiwum Państwowego we Wrocła
wiu diecezjalne zbiory. Z Archiwum Państwowego w Krakowie 
WTÓciły głównie akta, które odnoszą się do działalności wrocław



skiego biskupa Karola Ferdynanda Wazy i Filipa Gottharda Schaff- 
gotscha. Ponadto znalazły się ponownie w Archiwum pergaminowe 
dyplomy, które były czasowo zdeponowane w Archiwum Państwo
wym w Krakowie. Mimo usilnych poszukiwań nie znalazła się bulla 
protekcyjna Hadriana IV z 1155 r. Część pergaminowych dyplo
mów kierownictwo Archiwum umieściło podczas wojny w Jeleniej 
Górze. Obecnie Archiwum Miejskie w Jeleniej Górze przekazało 
po przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu ten zasób diece
zjalny Archiwum Archidiecezjalnemu jako prawnemu właścicielowi. 
Niestety, dużo z tego depozytu dokumentów diecezjalnych zaginęło 
w* czasie działań wojennych.

Biblioteka Kapitulna dzięki finansowej pomocy Administracji 
Apostolskiej i Zarządu Miasta Wrocławia mogła w tym roku za
kupić najkonieczniejsze regały i ułożyć zdewastowane wybuchem 
bomby księgozbiory. Uporządkowano więc ważny dział „Silesiaca", 
nowszych poloników, i inne od XXVII do LV.

Obecnie po ciężkiej i żmudnej pracy wszystkie zbiory archi
walne i biblioteczne są  u d o s t ę p n i o n e  dla nauki.

Miło również wspomnieć, że po wyrażeniu zgody Ministerstwa 
Oświaty Biblioteka Jagiellońska w Krakowie zwróciła Bibliotece 
Kapitulnej zbiór inkunabułów.

Informacyjne szczegóły o Archiwum Archidiecezjalnym po
dała „Nasza Przeszłość", Kraków 1948, t. IV, a o Bibliotece ka
pitulnej „Wiadomości Kościelne", Wrocław 1948, z. 1—2.

Z pracowni naukowej korzystało w 1948 roku 1.182 osoby, 
którym ■wydano 2.016 dzieł w 3.246 tomach, oraz 843 rękopisów.

Pracownia jest czynna codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt 
od 8.30—13.30. Zamówienia do pracowni należy składać poprzed
niego dnia. W drodze wyjątku mogą być realizowane zamówienia 
tego samego dnia.

Diecezjalna instytucja naukowa służy potrzebom nauki pol- 
s^ ej' Ks. Wincenty Urban

Archiwa na Górnym Śląsku.
A r c h i w u m  P a ń s t w  o w e w K a t o w i c a c h .

Archiwum Państwowe w Katowicach zostało utworzone na 
mocy zarządzenia Ministerstwa Oświaty z dnia 17 grudnia 1946 i\ 
jako terytorialnie właściwe dla obszaru województwa śląsko-dą
browskiego. Przejęło ono zasoby i lokal b. archiwum akt dawnych 
województwa śląskiego, powstałego z końcem 1932 r. Główny ma
gazyn Archiwum mieści się w budynku Urzędu Wojewódzkiego, 
gdzie również znajduje się pracownia naukowa dostępna dla tych, 
którzy chcą na miejscu korzystać z materiałów archiwalnych.



Do chwili wybuchu wojny w 1939 roku Archiwum posiadało 
3 główne grupy archiwaliów, obejmujące teren ówczesnego woje
wództwa śląskiego:

1. Akta b. pruskich władz administracyjnych z okresu przed 
wcieleniem Górnego Śląska do Polski, a więc w pierwszym 
rzędzie akta b. rejencji opolskiej i władz lokalnych, wśród 
których najobfitszy materiał stanowią akta poszczególnych 
starostw i inspektoratów szkolnych. Archiwalia te sięgają 
wstecz do początków 19 wieku, w wyjątkowych wypadkach, 
końca 18 w.

2. Akta b. austriackich władz administracyjnych, obejmujące cie
szyńską część Śląska, w pierwszym rzędzie akta b. władz cen
tralnych w Opawie, z 19 i początku 20 wieku.

3. Akta b. Polskiego Komisariatu Plebiscytowego i Powiatowych 
Komitetów Plebiscytowych na G. Śląsku (z lat 1919—21), 
oraz akta b. Tymczasowej Komisji Rządowej Śląska Cieszyń
skiego (z lat 1918—1922).

O k r e s  o k u p a c j i  1939—1945 r.

Okupacyjne władze niemieckie uznały już z końcem września 
1939 r. za konieczne utworzenie w Katowicach archiwum państwo
wego. Istniało ono początkowo jako oddział archiwum państwo
wego wrocławskiego, a od 1 kwietnia 1941 r. jako archiwum sa
modzielne (Staatsarchiv Kattowitz). Zasięg terytorialny tego archi
wum zwiększył się znacznie w okresie okupacji w stosunku do 
stanu przedwojennego, gdyż objął prócz dawnego województwa 
śląskiego także tereny włączone do G. Śląska, a więc Śląsk Opol
ski oraz części województwa krakowskiego i kieleckiego. Fakt ten 
pociągnął za sobą poważne następstwa, gdyż na tej podstawie wy
sunęło archiwum katowickie na czoło swych zadań przejęcie ar
chiwaliów związanych z ziemiami świeżo włączonymi do G. Śląska 
i to nie tylko tych, które były rozproszone w terenie, ale także 
wydzielonych specjalnie z zasobów archiwów w Krakowie, Kiel
cach, Piotrkowie i Radomiu. Wyjątek stanowiły archiwalia, znaj
dujące się w archiwum państwowym wrocławskim dotyczące Ślą
ska Opolskiego, które zdecydowano się przenieść do Katowic do
piero po wojnie. Wobec braku w Katowicach odpowiednich maga
zynów archiwalnych umieścili Niemcy ogromne ilości akt w 2 du
żych barakach, nie nadających się zasadniczo do tego celu. W wy
niku tej akcji znalazły się z powrotem w Katowicach również ślą
skie akta plebiscytowe, które bezpośrednio przed wybuchem wojny 
zostały celem zabezpieczenia wywiezione w 25 skrzyniach do 
Lwowa.



Ledwie jednak ta akcja komasacji archiwaliów w Katowicach 
została w głównych zarysach przeprowadzona, uznały władze oku
pacyjne za konieczne przystąpienie do zorganizowania akcji wręcz 
odwrotnej, a mianowicie do wywiezienia najważniejszych archi
waliów z Katowic celem zabezpieczenia ich przed skutkami dzia
łań wojennych wobec niebezpieczeństwa nalotów na śląski okręg 
przemysłowy i załamania się frontu na wschodzie. Wybrano na 
ten cel szereg punktów na Śląsku („Ausweichstelle") i w ciągu 
łat 1943—44 przewieziono do nich archiwalia ważne z punktu wi
dzenia historycznego lub politycznego. Wywieziono wtedy m. in. 
znaczną ilość archiwaliów krakowskich, śląskie akta plebiscytowe, 
archiwalia szkolne i kościelne, akta dotyczące Śląska cieszyńskiego, 
różnego pochodzenia dokumenty pergaminowe itd.

Znaczną ilość akt, bo około 50 ton, uznano za bezwartościową 
makulaturę i zniszczono. Jest rzeczą jasną, że w następstwie ta
kich wypadków musiały archiwalia ucierpieć. Najgroźniejszy jed
nak okres przeszły one w czasie przesuwania się linii frontu przez 
Śląsk, ulegając w wielu wypadkach zupełnemu zniszczeniu.

L a t a  1946—1948.

Utworzone po okresie prowizorium (1945 r.) w 1946 roku Ar
chiwum Państwowe w Katowicach położyło w pierwszym etapie 
swej pracy główny nacisk na odnalezienie archiwaliów wywiezio
nych przez władze niemieckie, na ogólne rozsegregowanie ogrom
nej ilości akt, znajdujących się w stanie zupełnego chaosu oraz 
wydzielenie z nich materiałów obcych, celem przekazania właści
wym archiwom. Z archiwaliów wywiezionych odzyskano niewiele, 
gdyż większość ich uległa zniszczeniu w miejscu zdeponowania, 
tj. w zamkach i pałacach magnatów niemieckich na Śląsku, a mała 
część — wywieziona w głąb Niemiec — oczekuje dotąd na rewin
dykację. Do najpoważniejszych strat należy zaliczyć śląskie akta 
plebiscytowe (25 skrzyń), część akt b. rejencji opolskiej, odno
szącą się do terenu województwa śląskiego w granicach sprzed 
ostatniej wojny, oraz akta dotyczące Śląska Cieszyńskiego sprzed 
1919 r. — Wśród archiwaliów odzyskanych zasługuje na wyróż
nienie cenna księga miejska z Woźnik (obejmująca lata 1483— 
1684 z tekstami polskimi od 1521 r.), której pierwszy tom został 
odnaleziony wśród stosu akt zdeponowanych w klasztorze franci
szkańskim pod Prudnikiem, a tom drugi wrócił z archiwaliami, re
windykowanymi już z Niemiec.

Jak wielkie rozmiary posiadała akcja okupanta na polu prze
rzucania archiwaliów — o tym świadczy fakt, że w wyniku do



tychczasowych prac nad uporządkowaniem zasobów Archiwum 
Państwowego w Katowicach wydzielono i przekazano innym archi
wom, w pierwszym rzędzie Archiwum Państwowemu w Krakowie, 
łącznie ponad 500 metrów bież. akt, które zostały w czasie ostat
niej wojny zwiezione do Katowic.

Na obecną zawartość Archiwum Państwowego w Katowicach 
składają się prócz wymienionych już wyżej archiwaliów byłego ar
chiwum akt dawnych województwa śląskiego (z uwzględnieniem 
podanych strat) następujące poważniejsze zespoły aktowe:
1. Akta sądowe i katastralne z terenu województwa śląsko-dą

browskiego.
2. Archiwum Górnicze z Dąbrowy Górniczej.
3. Archiwalia b. państw, huty ołowiu i srebra w Strzybnicy (koło 

Tarnowskich Gór).
4. Akta b. Volksbundu na G. Śląsku.
5. Archiwum familijne Praschmów z Niemodlina.
6. Akta niemieckich władz okupacyjnych z lat 1939—1945, ze 

znacznymi fragmentami akt b. rejencji i prowincji w Katowi
cach na czele.

7. Dokumenty pergaminowe różnego pochodzenia, zebrane w toku 
zabezpieczania archiwaliów w terenie, a sięgające 2-giej po
łowy 13 wieku (ogólna ilość dokumentów pergaminowych 357, 
najstarszy z r. 1265).
Wymienione archiwalia nie przedstawiają kompletnych zespo

łów, zachowały się one w mniejszych lub większych fragmentach, 
zdezorganizowane, bez inwentarzy. Praca nad ich uporządkowa
niem jest w toku, ale musi potrwać dłuższy czas, tak ze względu 
na ciężkie warunki lokalowe, jak zwłaszcza nieliczny personel, 
składający się z 2 pracowników naukowych i 1 administracyjnego. 
Dlatego korzystanie z materiałów Archiwum jest jeszcze bardzo 
utrudnione i w zasadzie musi się ograniczać do zespołów już upo
rządkowanych.

Największą bolączką Archiwum Państwowego w Katowicach 
jest brak odpowiedniego, wystarczającego pomieszczenia. Z 2 ma
gazynów archiwalnych jeden mieści się w gmachu Urzędu Woje
wódzkiego, obejmując łącznie biuro i pracownię naukową, drugi 
w budynku szkolnym Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych. 
W tych warunkach wyłania się szereg zasadniczych trudności, 
a w pierwszym rzędzie niemożność pomieszczenia poważnej ilości 
archiwaliów, znajdujących się jeszcze z konieczności poza maga
zynami Archiwum.



A r c h i w a  mi e j s k i e .
Wymienię tu jedynie te archiwa, które istnieją na terenie Za

rządów Miejskich jako wyodrębnione jednostki, z osobnym perso
nelem, niezależnie od kancelarii czy registratury miejskiej i peł
nią funkcję gromadzenia, porządkowania i udostępniania archiwa
liów. Takie archiwa posiadają Gliwice, Bytom, Opole oraz Cieszyn.

A r c h i w u m  M i e j s k i e  w G l i w i c a c h  mieści się w osob
nym budynku przy ul. Zygmunta Starego 8 i zostało uruchomione 
już w marcu 1945 r. Jest to jedno z nielicznych archiwów, które 
niewiele ucierpiało wskutek wypadków wojennych. Dobrze urzą
dzone i wyposażone w bogatą bibliotekę podręczną posiada ono 
obok dużej ilości akt miejskich z 19 i 20 w. archiwalia sięgające 
16 wieku, wśród nich bardzo cenne księgi miejskie i cechowe pi
sane w języku polskim. Z około 50 dokumentów pergaminowych 
według stanu przedwojennego odnaleziono dotychczas tylko część, 
najstarsze pergaminy z 15 wieku.

A r c h i w u m  M i e j s k i e  w B y t o m i u  posiada znacznie 
gorsze warunki lokalowe w jednym z budynków miejskich przy ul. 
Powstańców Warszawskich 12, gdzie prócz archiwum mieści się 
biblioteka i część Zarządu Miejskiego. Cenniejsza część archiwa
liów została przez Niemców w 1944 r. wywieziona do Miedar, skąd 
wróciła częściowo zdewastowana. Dokumenty pergaminowe (z da
wnych 50 sztuk zachowała się tylko część) sięgają 1-szej połowy 
15 wieku (najstarszy z odnalezionych dotychczas z 1412 r.), do
kumenty papierowe i akta z 16 do 18 wieku, stanowiące najcen
niejszą część archiwum, przekraczają cyfrę 6.000 pozycji. Zasługuje 
na specjalną uwagę bardzo często powtarzający się w nich język 
polski, a materiał do życia ludności polskiej tego rejonu jest tu 
wyjątkowo bogaty.

A r c h i w u m  M i e j s k i e  w C i e s z y n i e  istnieje przy Mu
zeum Miejskim. Zebrane tu archiwalia obejmują swym zasięgiem 
nie tylko sprawy miasta, ale w dużej mierze całego śląska Cieszyń
skiego. Są tu m. i. dokumenty pergaminowe od 2-giej połowy 14 
wieku (najstarszy z 1388 r.), księgi miejskie od 16 w., archiwalia 
b. Komory Cieszyńskiej (depozyt) stanowiące pod względem obfi
tości i wartości materiału zespół niezwykle cenny, w pierwszym 
rzędzie dla dziejów gospodarczych śląska Cieszyńskiego od wieku 
16-go poczynając. Zbiory cieszyńskie należą do najbogatszych na 
tutejszym terenie.

A r c h i w u m  M i e j s k i e  w Op o l u  (w gmachu Zarządu 
Miejskiego) zostało uruchomione po wojnie dopiero w 1948 roku. 
Ocalały tu szczęśliwie dokumenty pergaminowe od 14 w. poczyna
jąc (najstarszy z r. 1322, ogólna ilość dokumentów około 60),



księgi miejskie od połowy 16 w., archiwalia cechowe oraz różno
rodne akta miejskie aż^do czasów ostatnich.

Osobna wzmianka należy się a r c h i w u m  z a m k o w e m u  
w P s z c z y n i e  (b. archiwum książąt pszczyńskich), które tak 
ze względu na swoje rozmiary, jak i wartość archiwaliów, zajmuje 
2-gie miejsce na G. Śląsku po Archiwum Państwowym w Katowi
cach. Znajdują się tu bogate materiały do wszelkich zagadnień 
z dziejów ziemi pszczyńskiej od 16 wieku poczynając. Nie jest 
ono jeszcze dostępne dla badań naukowych z powodu braku na 
miejscu archiwisty i nieuporządkowania zbiorów, zdewastowanych 
poważnie w następstwie ostatniej wojny. Staraniem Archiwum 
Państwowego w Katowicach została umieszczona na półkach naj
ważniejsza część archiwaliów, rozrzucona bezładnie w jednym 
z pokoi zamkowych na stosie około 20 m3 objętości. Odnaleziono 
wśród nich, zabezpieczono i uporządkowano 87 dokumentów per
gaminowych (spośród około 200 pergaminów z okresu przedwojen
nego), w tej liczbie szczęśliwie również najstarszy dokument 
z 1287 roku (potwierdzenie darowizny dla kościoła w Mikołowie, 
wydane w Rybniku przez Mieszka ks. Raciborskiego).

Wreszcie ważną zbiornicę archiwaliów kościelnych stanowi A r- 
c h i w u m  K u r i i  D i e c e z j a l n e j  w K a t o w i c a c h .  Znaj
dują się tu akta przekazane po pierwszej wojnie światowej przez 
Kurię Biskupią we Wrocławiu, a dotyczące górnośląskiej części 
b. województwa śląskiego, oraz akta b. Wikariatu Generalnego 
w Cieszynie, dotyczące Śląska Cieszyńskiego. Akta te sięgają 
18 wieku. Ogromne straty spowodowała ostatnia wojna jeśli chodzi 
o przechowywane na probostwach stare księgi parafialne, które 
w większości wypadków uległy zniszczeniu.

M i c h a ł  A n t o n o m

Muzeum Historyczne miasta Wrocławia.

Koncepcja utworzenia Muzeum Historycznego m. Wrocławia 
powstała wprawdzie już dość dawno, jednakże realizacji doczekała 
się dopiero w początkach 1948 r. W tym celu Zarząd Miejski
m. Wrocławia przystąpił do odbudowy zniszczonych działaniami 
wojennymi części budynku starego ratusza wrocławskiego, prze
znaczając jego wnętrza na pomieszczenie dla Muzeum.

Powstającemu Muzeum wytyczono jako zasadniczy cel groma
dzenie i otaczanie opieką wszystkich śladów, związanych z histo
ryczną przeszłością Wrocławia i jego najbliższej okolicy, z wydo- 
byciem i podkreśleniem jego związków z Polską, jej dziejami i kul
turą. Poza tym Muzeum ma za zadanie uwzględniać w swoich pra
cach i ekspozycji obecną odbudowę miasta i perspektywy jego roz



woju na tle współczesnego układu sił społecznych, które przyczy
niły się do gruntownej przebudowy ustroju .Polski. Muzeum w swo
ich założeniach ma się stać placówką uświadamiającą i wychowa
wczą, spełniającą swą rolę przede wszystkim wśród miejscowego 
społeczeństwa, dotychczas jeszcze słabo związanego z tradycjami 
obecnego miejsca zamieszkania.

11 lipca 1948 r. dokonał otwarcia Muzeum wiceminister Kul
tury i Sztuki Włodzimierz Sokorski.

W obecnym, organizacyjnym okresie, Muzeum Historyczne
m. Wrocławia oprócz dekoracyjnych dzieł sztuki, dostosowanych 
do zabytkowych wnętrz wystawiło dość dobrze reprezentowany 
dział przemysłu artystycznego. Są to więc zabytkowe sprzęty — 
ławy, zydle, stoły, szafy, skrzynie itd., dobrze zgrane z elemen
tami średniowiecznej architektury. Poza tym ceramika, wyroby 
cynowe i inne, podkreślające walory sztuki cechowej. Oprócz prze
mysłu artystycznego Muzeum ma opracowany w dziale sfragisty- 
cznym historyczny rozwój godła herbowego miasta Wrocławia od 
XIII do XIX w., a w związku z tym działem cykl proporców księstw 
i miast śląskich, rekonstruowanych na podstawie dawnych pieczęci. 
Poza tym istnieje, na razie skromny, dział najnowszej historii Wro
cławia, ilustrowany dokumentami i fotografiami z pierwszych dni 
władzy polskiej we Wrocławiu.

W programie dalszych swych prac Muzeum znacznie rozszerzy 
te działy, oraz stworzy nowe, jak prehistoryczny i numizmatyczny, 
z opracowanym specjalnym działem monet śląskich.

Obecnie organizuje się także bibliotekę fachową o tematyce 
związanej z założeniami Muzeum. Przy Muzeum czynna jest sto
larska pracownia, która czuwa nad konserwacją przeszło 300-u za
bytkowych sprzętów.

W ubiegłym okresie, oprócz stałej ekspozycji, staraniem Mu
zeum miała miejsce w Ratuszu objazdowa Wystawa Muzeum Na
rodowego w Warszawie cyklu obrazów J. Matejki pt. „Dzieje cy
wilizacji w Polsce". Wystawa fotografiki, zorganizowana przez 
Wrocławskie Towarzystwo Fotograficzne, oraz wystawa filateli
styki, zorganizowana przez Towarzystwo Filatelistyczne we Wro
cławiu. O zainteresowaniu tymi wystawami świadczy cyfra prze
szło 140 tys. osób, które zwiedziły Ratusz łącznie z Muzeum w okre
sie Wystawy ZO. W okresie Wystawy ZO. Muzeum spełniło do
niosłą rolę, jako reprezentancyjny budynek Wrocławia. Tutaj od
był się oficjalny raut rządowy z udziałem Prezydenta RP. w dniu 
Święta Odrodzenia. Tutaj odbyło się powitanie uczestników Ogólno
światowego Kongresu Młodzieży Pracującej, spotkania towarzyskie 
uczestników Światowego Konjgresu Intelektualistów, uczestników 
V-go Zjazdu Chemików i uczestników VII-go Powszechnego Zjazdu



Historyków w Polsce. Księga pamiątkowa Muzeum, która zawiera 
szereg autografów i wypowiedzi wybitnych osobistości stanowi już 
dziś sama w sobie cenny zabytek muzealny.

Organizację i kierownictwo Muzeum powierzono drowi Tade
uszowi Cieślakowi, któremu wraz z asystentami Józefem Piątkiem 
i Stanisławem Bonikowskim udało się dzięki współpracy Zarządu 
Miejskiego miasta Wrocławia, Rady Naukowej Muzeum i konser
watora wojewódzkiego w tak krótkim czasie doprowadzić Muzeum 
do stanu rozwoju. Dalsza konserwacja zabytkowego budynku sta
rego ratusza powierzona jest obecnie Obywatelskiemu Komitetowi 
Odbudowy Ratusza, którego program prac obejmuje odnowienie 
fasad i wieży oraz odbudowę przyległego skrzydła sukiennic, gdzie 
znajdą pomieszczenie dalsze działy Muzeum w późniejszym okre
sie rozwojowym.

Dyrekcja Muzeum może poszczycić się wynikami akcji zbiera
nia eksponatów muzealnych wśród społeczeństwa miejscowego. Je
dnym z efektów tej akcji jest przysporzenie Muzeum wielu eks
ponatów, niekiedy o dużej wartości, jak np. buława z kości słonio
wej z czasów króla Jana Kazimierza. Drugim efektem jest spopu
laryzowanie idei ochrony zabytków, co dało wyraz w utworzeniu 
Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Historycznego miasta Wrocławia,

J. P-

Muzeum Wojska Polskiego.

Muzeum Wojska Polskiego we Wrocławiu zostało otwarte dla 
publiczności w dniu 1-tgo września 1947 roku. Mieści się ono 
w kilku pokojach użyczonych prowizorycznie przez Zarząd Miej
ski do czasu odremontowania budynku specjalnie na ten cel prze
znaczonego, a mieszczącego się w najbliższym sąsiedztwie Ossoli
neum (ul. Tamka 1). Do chwili obecnej prace remontowe pochło
nęły już do 6,000.000 złp. W chwili powstania Muzeum Wojska 
Polskiego posiadało około 400 okazów, przekazanych po większej 
części przez Muzeum Wojska w Warszawie, a w części zebranych 
na terenie Dolnego Śląska.

W czasie swego istnienia Muzeum Wojska powiększyło znacz
nie swe zbiory: z Legnicy ze zlikwidowanego muzeum poniemiec
kiego okrągło 350 okazów, ze składnic we Wrocławiu (koło 300 
okazów) i z Jeleniej Góry (200 okazów), z Zarządu Miejskiego 
i od władz wojskowych w Lubaniu Śl., z Muzeum Regionalnego 
w Jeleniej Górze (przeszło 500 okazów), z zamku Chojny w Za
górzu Śląskim i z szeregu innych miejsc oraz od ofiarodawców 
prywatnych. Łącznie napłynęło do Muzeum około 4.000 okazów 
częściowo jeszcze nie zinwentaryzowanych i nie udostępnionych



publiczności wobec szczupłości lokalu. Przeniesienie zbiorów do 
większego pomieszczenia staje się naglącą koniecznością i zasad
niczym warunkiem dalszego rozwoju. Przypuszczalnie moment 
przenosin nastąpi w marcu 1949 r.

Muzeum Wojska Polskiego jest obecnie w możności zilustro
wania rozwoju uzbrojenia i sztuki wojennej od czasów późnego 
średniowiecza (13 wiek) do chwili obecnej. Posiada też i okazy 
wcześniejsze, lecz w małych ilościach (od IV wieku p. n. Chr.). 
Ręczna broń palna od typów najstarszych aż do karabinów naj
nowszych systemów, broń sieczna, począwszy od miecza rycerskiego 
(15 wiek) do współczesnego bagnetu i szabli mogą być zademon
strowane w dużej ilości egzemplarzy.

.Z ważniejszych działów wymienić musimy:
1) Średniowiecze: zbroje rycerskie, miecze, tarcze europejskie 

i tatarskie kalgany, kusze ręczne i ciężkie często inkrustowane ko
ścią słoniową, halabardy i inna broń drzewcowa, hakownice, broń 
palna kołowa i lontowa, inkrustowana często bogato. Specjalnie 
trzeba zwrócić uwag^ na pełną zbroję na konia. Pochodząca z XVI 
wieku, a zdobiona nicią srebrną — jest jedną z .nielicznych oka
zów w Polsce.

2) Czasy nowożytne: zbroje husarskie, broń sieczna (m. i. 
miecz polski z czasów panowania króla Augusta II z monogramem 
królewskim), początki artylerii.

3) Czasy nowoczesne: Księstwo Warszawskie, Królestwo Pol
skie Kongresowe, Powstanie Listopadowe, Wiosna Ludów 1848 r., 
Powstanie Styczniowe, gablota 1905 roku, Wojna światowa 1914— 
1918, Powstanie śląskie 1921 roku, Hiszpania w 1936 roku, wojna 
światowa 1939—1945 roku.

4) Broń egzotyczna: chińska, malajska (krisy malajskie ze 
stali damasceńskiej o rękojeściach rzeźbionych w kości słoniowej), 
miecze japońskie, broń murzyńska.

5) Przy Muzeum powstaje fachowa biblioteka, już obecnie po
siadająca druki nawet z XVII wieku.

Po przeniesieniu zbiorów do własnego gmachu ukaże się dru
kowany przewodnik po Muzeum. Na dalszą metę projektowane jest 
rozbudowanie działu ikonograficznego. W najbliższym czasie mu
zeum w Bolesławcu przekształci się w filię Muzeum Wojska Pol
skiego. Stef nu Pr/.enmlski

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Założony jeszcze w r. 1945 Instytut Historyczny we Wrocławiu 
jest zakładem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Wrocław
skiego i powstał na drodze dobrowolnego zrzeszenia się siedmiu



katedr i zakładów historycznych. W skład jego wchodzą tym sa
mym zakłady: historii starożytnej, historii średniowiecznej, historii 
polskiej średniowiecznej, historii nowożytnej, historii polskiej no
wożytnej, historii Śląska i Słowiańszczyzny zachodniej, oraz hi
storii gospodarczo-społecznej. Zgodnie ze statutem Instytut posiada 
wspólne: kierownictwo, budżet, lokal, bibliotekę i katalog. Celem 
Instytutu jest praca badawcza profesorów i pomocniczych sił na
ukowych, szkolenie przyszłych pracowników naukowych, prowa
dzenie wspólnej polityki zakupu książek, koordynowanie nauczania 
historii oraz ewentualnie przedkładanie ministerstwu projektów 
reform studiów historycznych, wreszcie prowadzenie własnych wy
dawnictw naukowych. Na czele Instytutu stoi kierownik i Rada 
Instytutu, składająca się z wszystkich profesorów i zastępców pro
fesorów historii. Kierownik Instytutu jest wybierany na rok. Rada 
Instytutu zbiera się co najmniej 6 razy do roku dla załatwienia 
ważniejszych spraw.

Podstawą pracy naukowej członków Instytutu jest bogata, kil
kanaście tysięcy licząca biblioteka, zinwentaryzowana i w czterech 
piątych skatalogowana, mieszcząca się w salach na pierwszym pię
trze gmachu Wydziału Humanistycznego przy ulicy Szewskiej 49. 
Ze względu na specyficzne powojenne warunki Instytut nie wypo
życza książek do domu. Studenci i pracownicy naukowi mogą 
z nich korzystać w obszernej przeszło 30 miejsc liczącej głównej 
czytelni oraz dwóch czytelniach mniejszych; mianowicie historii 
gospodarczej i historii starożytnej. Trzon biblioteki tworzą zbiory 
poniemieckie, zawierające w pierwszym rzędzie dzieła odnoszące 
się do historii niemieckiej i Śląska. Dział historii polskiej powstał 
z darów i zakupów. Ze zbiorów korzysta dziennie przeciętnie około 
30 studentów historii, coraz częściej jednak zaglądają tu również 
pracownicy naukowi z poza Uniwersytetu Wrocławskiego.

Z zadań postawionych sobie w statucie Instytut nie podjął je
szcze wydawnictw naukowych, zarówno ze względu na brak odpo
wiednich funduszów, jak i na istniejące we Wrocławiu możliwości 
wydawnicze, wobec wydawania we Wrocławiu kilku czasopism na
ukowych i wydawniczej działalności Wrocławskiego Towarzystwa 
Naukowego (w tej chwili Towarzystwo drukuje czwarte z kolei 
dzieło pracowników Instytutu Historycznego).

Praca naukowa prowadzona przez profesorów i pracowników 
naukowych Instytutu idzie naturalną rzeczy koleją po linii ich za
interesowań i specjalności naukowych. Instytut skupia specjalistów 
od następujących zagadnień: prof. T. Modelski — historia wczes
nego średniowiecza, prof. Iv. Majewski — archeologia klasyczna, 
prof. St. Kuczyński — dzieje Rusi i dzieje Polski w XV w., prof. 
Wł. Czapliński — historia Polski za panowania Wazów, zast. prof.



H. Wereszycki-— dzieje Polski w drugiej połowie XIX w., prof. 
K. Maleczyński — wczesne średniowiecze Polski oraz historia Ślą
ska, prof. St. Inglot — dzieje gospodarcze średniowiecza i dzieje 
wsi polskiej, dr M. Haisig — sfragistyka i numizmatyka, dr L. Ba- 
zylow -— dzieje Polski pod koniec XV w. i w pierwszej połowie 
XVI w., dr J. Gierowski — dzieje parlamentaryzmu polskiego (sej
miki) oraz stosunki narodowościowe na Śląsku, dr Fastnacht — 
dzieje osadnictwa w Polsce średniowiecznej, dr Górkiewicz — 
dzieje handlu polskiego, mgr Pełczyna — stosunki kulturalne na 
Śląsku w drugiej połowie XVIII w., mgr A. Galos — stosunki pol
sko-niemieckie ha przełomie XIX i XX wieku, mgr Kroppowa — 
dzieje Polski za panowania Kazimierza Wielkiego.-

Jest jasnym, że przy pracach zwłaszcza z historii nowożytnej 
zbiory Instytutu nie mogą być wyłączną podstawą; niemniej w okre
sie od roku 1945 powstał szereg prac dla których przynajmniej 
częściową podstawę stanowiły zbiory Instytutu. Do tych prac na
leżą następujące rozprawy: K. Maleczyński „Herb miasta Wrocła
wia" (Sobótka 1946), „Dzieje Wrocławia" Wrocław 1948, St. Ku
czyński „Kto dowodził w bitwie pod Grunwaldem" Jelenia Góra 
1947, „Długosz wobec polskiej granicy zachodniej" (Pamiętnik 
VII Zjazdu Hist. Polsk.) 1948, K. Majewski „Obszar Słowiań
szczyzny zachodniej w świetle importów rzymskich" (Archeologia 
1947), Wł. Czapliński „Śląsk a Polska w pierwszych latach wojny 
30-letniej“ (Sobótka 1947), „Elekcja ostatniego polskiego biskupa 
wrocławskiego w r. 1625“ Wrocław 1948, „Wpływ reformacji 
i kontrreformacji na stosunki narodowościowe na Śląsku" (Pa
miętnik Zjazdu Hist. Polsk. 1948), dr M. Haisig „Motywy średnio
wiecznej architektury w sfragistyce miejskiej" (Bibl. Archeol. 
nr 2), „Herb Świdnicy" (Sobótka 1948), dr L. Bazylow „Śląsk 
a Czechy w II poł. XV w." (Sobótka 1947), dr J. Gierowski „Sto
sunki narodowościowe na Śląsku w r. 1814“ (Sobótka 1948), mgr
J. Pełczyna „Problem łużycki na Śląsku w poł. XIX w." (Sobótka 
1946), „Polskość prowincji śląskich w pierwszej połowie XIX w." 
(Sobótka 1946).

Przygotowanie przyszłych pracowników naukowych odbywa się 
w seminariach, które przeważnie opracowywują zbiorowo poszcze
gólne tematy. W roku szkolnym 1948/49 poszczególne seminaria 
opracowywują następujące tematy:

Prof. T. Modelski zajmuje się ze swymi słuchaczami źródłami 
do dziejów średniowiecznych Słowiańszczyzny.

Prof. K. Majewski opracowywuje na swym seminarium zbio
rowo zagadnienie pracy w starożytności. Prof. St. Kuczyński opra
cowywuje na seminarium dla starszych słuchaczy wybrane zagad
nienia historii polskiej w XIV i XV w. na seminarium zaś dla młod



szych słuchaczy zajmuje się stosunkami polsko-ruskimi. Prof. 
W. Czapliński opracowywuje ze swymi słuchaczami na seminarium 
ideologię rokoszu Zebrzydowskiego na tle społecznych stosunków 
w Polsce XVII w. Prof. H. Wereszycki zajmuje się na seminarium 
ustawami wyjątkowymi przeciw socjalistom niemieckim w r. 1878. 
Na seminarium prof. St. Inglota są omawiane dwa zagadnienia 
mianowicie historia gospodarcza miasta Wrocławia i dzieje wsi ślą
skiej.

Pod opieką profesorów Instytutu przygotowywane są następu
jące prace doktorskie, mgr Pełczyna: „Kulturalne związki Śląska 
z Polską w drugiej połowie XVIII w.“, mgr A. Galos: „Opinia nie
miecka wobec walki narodowościowej rządu niemieckiego na prze
łomie XIX i XX wieku", mgr Walter: „Polskość klasztoru w Trze
bnicy w XVII i XVIII w.“, mgr E. Konik: „Importy rzymskie na 
Śląsku".

Z prac magisterskich będących na ukończeniu wymienimy na
stępujące: J. Poniatowski: „Polityka centrum na Śląsku", K. Ma- 
leczyńska: „Szkoła parafialna na Śląsku opolskim w drugiej poło
wie XVII w.", J. Wielowiejski: „Niewolnictwo w Grecji antycznej", 
W. Długoborski: „Gospodarczy upadek Wrocławia w epoce Fry
deryka II", M. Chmurzanka: „Początki handlu wrocławskiego", St. 
Michalkiewicz: „Bunty chłopskie na Śląsku w czasach nowożyt
nych", J. R. Tomczyk: „Zagadnienie chronologii migracji i pocho
dzenia ludności wołoskiej w Cieszyńskim".

Władysław Czapliński

Prace historyczne Instytutu Śląskiego.

Prace historyczne Instytutu śląskiego w okresie powojennym 
(od lutego 1945 do końca lipca 1948 r. tzn. do chwili formalnego 
połączenia się Instytutu Śląskiego z Instytutem Zachodnim) szły 
w dwóch kierunkach: organizacji badań dziejów śląska i wydawa
nia prac z dziejów. Śląska.

I. O r g a n i z a c j a  b a d a ń .

Prace historyczne prowadził w Katowicach referat historyczny 
kierowany od września 1945 r. przez dra Kazimierza Popiołka, we 
Wrocławiu Sekcja historyczna, kierowana w pierwszym okresie 
przez prof. dra K. Maleczyńskiego. Nadto w Katowicach istniała 
od listopada 1945 r. do końca maja 1947 r. Komisja Historyczna 
pod przewodnictwem dra Ludwika Ręgorowicza, skupiająca 32 
osoby, i od października 1946 r. Sekcja Badania Najnowszych



Dziejów Śląska, pod przewodnictwem nugr Fr. Szymiczka. We Wro
cławiu od jesieni 1947 r. czynna jest Sekcja Dokumentacyjna pod 
kierownictwem prof. S. Wysłoucha. Nadto we Wrocławiu od wio-- 
sny r. 1946 czynna była Sekcja Prehistoryczna pod kierownictwem 
prof. dra E. Jamki.

Komisja Historyczna w Katowicach odbyła ogółem 10 zebrań: 
29. XI. 1945 — zebranie organizacyjne.
22. I. 1946 — referat dra L. Ręgorowicza: „O planie prac histo

rycznych z zakresu dziejów Śląska i o programie 
działania komisji".

12. II. 1946 — referat dra K. Popiołka: „Trzecie powstanie ślą̂  
skie — wątpliwości i sprzeczności".

12. III. 1946 — referat mgr Fr. Szymiczka: „Bibliografia miast 
śląskich".

20. III. 1946 —■ zebranie z okazji 25-lecia plebiscytu górnoślą
skiego; referaty dr L. Ręgorowicza, P. Kempki,
J. Gawrycha i dra A. Rostka.

31. V. 1946 — referat A. Mikuckiej: „Zainteresowania historią 
i zagadnieniami pokrewnymi wśród młodzieży szkół 
średnich w Warszawie, Katowicach, Chorzowie, 
Krakowie i Łodzi".

18. VI. 1946 — (w Klubie Pisarzy-Powstańców) zebranie dysku  ̂
syjne na temat rozwoju POW na Śląsku w la
tach 1918—1921, zagajone przez J. Grzegorzka. 

22. X. 1946 — referat mgra Fr. Szymiczka: „Tajne akta Gestapo 
na Śląsku z lat 1942 i 1943" i A. Targa: „Plan 
pracy nad dokumentacją okresu okupacji hitle
rowskiej na Śląsku". Na zebraniu tym wyłoniono 
sekcję badania dziejów Śląska w okresie okupacji. 

15. III. 1947 — referat mgra T. Grygiera: „Pierwsze powstanie 
śląskie".

29. V. 1947 — komisja historyczna przekształciła się w oddział 
katowicki Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Utworzona na posiedzeniu w dniu 22. X. 1946 r. sekcja bada
nia dziejów Śląska w okresie okupacji przekształciła się na sekcję 
badania najnowszych dziejów śląska, która odbyła 6 zebrań:

Na dwóch pierwszych zebraniach (15. XI. i 13. XII. 1946 r.) omó
wiła materiały, będące w posiadaniu sekcji oraz opracowała wyv 
tyczne kwestionariusza, rozesłanego do różnych działaczy i insty
tucji w terenie, dotyczącego dziejów śląska w okresie okupacji.
11. IX. 1947 — omówiono program prac.



22. X. 1947 — omówiono program prac historycznych dotyczą
cych „Wiosny Ludów na Śląsku" po czym dr
K. Popiołek wygłosił referat pt. „Niemcy prze
grały wojnę w r. 1943".

19. XII. 1947 i 5. III. 1948 — zebrania w sprawie prac historycz
nych o „Wiośnie Ludów na Śląsku".

Oddział Wrocławski zorganizował w dniu 6. IV. 1946 r. kon
ferencję naukową, poświęconą omówieniu stanu i potrzeb nauki 
polskiej o Dolnym Śląsku. Na konferencji tej plan badań historyczr 
nych odnoszących się do odzyskanego Śląska, przedstawił prof. dr 
Wł. Czapliński.

Sekcja Prehistoryczna pod kierownictwem prof. dra R. Janiki 
prowadziła w miesiącach letnich 1946 r. prace wykopaliskowe na 
Ostrowiu Katedralnym we Wrocławiu. Wyniki tych prac zostały 
omówione przez prof. Jamkę w komunikacie nr 24 Seria V Insty
tutu Śląskiego. Sekcja Prehistoryczna zainicjowała również bada
nia wykopaliskowe w Opolu, które zostały rozpoczęte w lecie 
1948 r. Nadto Instytut Śląski udzielił w 1948 r. zasiłku na badania 
wykopaliskowe na Górze Sobótce i w okolicy, prowadzone w po
rozumieniu z Wrocławskim Towarzystwem Naukowym pod kierow
nictwa prof. dra K. Maleczyńskiego.

W zakresie badań historycznych prowadzono następujące 
prace:

a) ppracowywanie Słownika Polskości śląska — pod kierow
nictwem prof. K. Maleczyńskiego,

b) opracowywanie Słownika Zasłużonych Ślązaków: 1. do 
r. 1815 pod kierownictwem dr E. Maleczyńskiej, 2. po 
r. 1815 pod kierownictwem dr K. Popiołka,

c) opracowano bibliografię materiałów zawartych w Roczni
kach „Katolika" (1868—1874),

d) zbierano i przygotowano do druku materiały do dziejów 
Wiosny Ludów na Śląsku pod kierownictwem prof. dr
K. Maleczyńskiego i dr K. Popiołka,

e) opracowano ankietę o działalności młodzieży śląskiej w cza
sie okupacji na podstawie rozesłanych uprzednio kwestio
nariuszy,

f) w porozumieniu z Związkiem Weteranów Powstań śląskich 
przeprowadzono zebranie materiałów o charakterze doku- 
mentarnym odnoszących się do okresu powstań śląskich 
i plebiscytu oraz rozpisano konkurs naukowo-literacki na 
ten temat, który dał w rezultacie szereg opracowań, wspo
mnień i utworów literackich związanych z powstaniami 
śląskimi,



g) opracowano „Śląski Kalendarz Historyczny", który wy
szedł w serii V. Komunikatów Instytutu Śląskiego,

h) przygotowano eksponaty do działu historycznego Wystawy 
Ziem Odzyskanych we Wrocławiu z zakresu „Wiosna Lu
dów na Śląsku", „Odrodzenie narodowe na Śląsku", „Po
wstania i plebiscyt na Śląsku", „Śląsk w czasie okupacji", 
„Sztuka ludowa na Śląsku".

Osobny dział stanowią prace prowadzone przez Sekcję Doku
mentacyjną we Wrocławiu pod kierownictwem prof. S. Wysłoucha. 
Sekcja ta przepracowuje archiwum byłej rejencji opolskiej, prze
wiezione z Opola do Archiwum Państwowego we Wrocławiu, i ar
chiwum byłego konsystorza ewangelickiego we Wrocławiu. Sekcja 
ta poza przygotowaniem wspomnianych wyżej materiałów dla działu 
historycznego Wystawy Ziem Odzyskanych, pracuje w dwóch kie
runkach :

1. przygotowywania materiałów dotyczących najnowszej histo
rii Śląska, 2. opracowywania poszczególnych zagadnień z tego za
kresu. Przygotowano do druku materiały dotyczące polskości Dol
nego Śląska w świetle tajnych niemieckich statystyk nabożeństw 
polskich oraz położenia ludności polskiej w świetle archiwum ewan
gelickiego we Wrocławiu. Opracowywane są następujące tematy:

a) Położenie prawne kościoła ewangelickiego w państwie pru
skim i jego znaczenie,

b) Polsko-niemieckie zmagania o ziemie na Śląsku,
c) Polskie organizacje robotnicze na Śląsku Opolskim,
d) Zagadnienia wyznaniowe na Śląsku,
e) Polskie szkolnictwo mniejszościowe na Śląsku Opolskim,
f) Sądownictwo mniejszościowe na Śląsku Opolskim,
g) Polskie szkolnictwo średnie w Niemczech,
h) Ostmarkenverein na Śląsku,
i) Polscy robotnicy sezonowi na Śląsku.

Dnia 13. XII. 1946 r. w ramach organizowanych przez oddział 
wrocławski „Wieczorów Zachodnich" dr W. Mejbaum wygłosił od
czyt pt. „Pogląd na przebieg dziejów polskich".

II. W y d a w n i c t w a  h i s t o r y c z n e .
W okresie od lutego 1945 do 31. VII. 1948 ukazały się nastę

pujące wydawnictwa Instytutu Śląskiego z zakresu historii:
A. Wydawnictwa książkowe:

1. M. Ambros: Bibliografia Śląska, jej stan obecny i zadania na
przyszłość, 1946, str. 30.



2. H. Barycz: Jerzy Samuel Bandtkie, jego osobowość i rola 
w rozwoju kultury narodowej, 1948, str. 24.

3. H. Barycz: Uniwersytet Wrocławski w przeszłości i teraźniej
szości, 1946, str. 82.

4. Czechosłowacja wczoraj i dzisiaj. Zbiór komunikatów Insty
tutu Śląskiego, seria VI, nr 1—50.

5. T. Dobrowolski: Sztuka na Śląsku, 1948, str. 392, ilustra
cji 173.

6,. Dolny Śląsk i Wrocław (w językach angielskim, czeskim, fran
cuskim i rosyjskim), 1948, (zawiera artykuły historyczne:
L. Goliński: Zdobycie Wrocławia, R. Jamka: Śląsk w czasach 
prehistorycznych, K. Popiołek: Historia Śląska, K. Maleczyń- 
ski: Historia Wrocławia).

7. J. Ender: Józef Lompa, zarys biograficzny, 1947, str. 118.
8. J. Feldman: Problem polsko-niemiecki w dziejach, 1946, 

str. 175.
9. Wł. Głowacki: Śląsk średniowieczny wzorem dla aptekarstwa 

polskiego, 1947, str. 16.
10. R. Gródecki: Powstanie polskiej świadomości narodowej, 1946, 

str 51.
11. Z. Hierowski: 25 lat literatury na Śląsku 1920—1945, 1947, 

str. 203.
12. Z. Hierowski i St. Rospond: Język i piśmiennictwo na Śląsku 

1948, str. 43.
13. R. Jamka i K. Popiołek: Przeszłość Śląska w zwięzłym zarysie 

1948, str. 55.
14. M. St. Korowicz: Zarys dziejów Słowacji, 1948, str. 148.
15. T. Laskiewicz i F. Rymowicz: Gliwice—Zabrze—Bytom, w  o- 

kresie od 1921—1939 pod względem gospodarczym i przemy
słowym, 1947, str. 27.

16. T. Lehr-Spławiński: Plemiona słowiańskie nad Łabą i Odrą, 
1947, str. 29.

17. T. Lehr-Spławiński, K. Piwarski, Z. Wojciechowski: Polska- 
Czechy — dziesięć wieków sąsiedztwa, 1947, str. 319.

18. E. Maleczyńska: Polskie tradycje naukowe i uniwersyteckie 
Wrocławia, 1946, str. 84.

19. K. Maleczyński: Wojna polsko-niemiecka 1109 r., 1946,
str. 40.

20. K. Maleczyński: Dzieje Wrocławia, cz. I, do r. 1526, 1948, 
str. 345.

21. W. Ogrodziński: Dzieje piśmiennictwa śląskiego, t. I., 1946, 
str. 214.

22. K. Piwarski: Historia Śląska w zarysie, 1947, str. 450.



23. Fr. Popiołek: Dzieje hutnictwa żelaznego na ziemiach polskich, 
1947, str. 130.

24. K. Popiołek: Krystian Minkus, trybun śląskiej rewolucji 1946, 
str. 24.

25. K. Popiołek: Śląsk w oczach Gestapo, 1948, str. 96.
26. K. Popiołek: Trzecie powstanie śląskie, 1946, str. 217.
27. K. Popiołek: Zaborcze plany kapitalistów śląskich, 1947, str. 140.
28. St. Rospond: Zabytki języka polskiego na Śląsku, 1948, str. 

264, ilustracyj 23.
29. J. Skoczek: Miasto Brzeg i jego dzieje, 1947, str. 19.
30. Stan i potrzeby nauki polskiej na Dolnym Śląsku, 1947, str. 124 

(zawiera m. i. Wł. Czapliński: Zadania historii wobec odzyska
nia ziem śląskich, str. 42—50).

31. St. Śreniowski: Historia ustroju Śląska, 1948, str. 242.
32. L. Tyrowicz: Śląsk a ruch rewolucyjny 1846 r., 1947, str. 16.
33. J. Widajewicz: Słowianie zachodni a Niemcy w wiekach śred

nich, 1946, str. 44.
34. J. Widajewicz: Światopełk Morawski a Bolesław Chrobry, 1946, 

str. 32.
35. J. Widajewicz: Weleci, 1946, str. 22.
36. Śląsk — Ziemia i Ludzie. Praca zbiorowa pod redakcją R. Lut- 

mana i K. Popiołka, 1948, str. 284, ilustracyj 60, map 3.
B. W seriach „ K o m u n i k a t y  I n s t y t u t u  ś l ą s k i e g o ' "  

ukazały się następujące artykuły historyczne:
Seria V.

Śląski Kalendarz Historyczny (Nr 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 
22, 26 i 30).

Fr. Popiołek: Ks. Franciszek Michejda (nr 5).
J. Głownia: Czeskie i polskie prawa do Kłodzka (nr 13).
G. Taraba, Piotr Feliks (nr 15).
Fr. Popiołek: Huta gliwicka i jej dawna rola w hutnictwie środ

kowej Europy (nr 20).
R. Jamka: Dotychczasowe wyniki badań wykopaliskowych na sta

ropolskiej osadzie we Wrocławiu (nr 24).
Fr. Popiołek: Pięćdziesięciolecie pierwszego gimnazjum polskiego 

w Cieszynie (nr 25).
K. Popiołek: Nauki historyczne w pracy Instytutu Śląskiego (nr 36).
J. Nahorayska: Uwolnienie miast śląskich w r. 1945 (nr 39).
Fr. Popiołek: 550-lecie kuźnicy w Bogucicach (nr 40).
W. Szewczyk: Józef Lompa (nr 43).



M. Antonów: Uwagi o losach archiwaliów górnośląskich w związku 
z ostatnią wojną (nr 44).

H. Barycz: Jerzy Samuel Bandtkie (nr 46).
K. Piwarski: Tragiczny zgon Mikołaja II Opolskiego w r. 1449 

(nr 47).

Seria VI.
M. St. Korowicz: Dzieje Słowacji (nr 5).
11. Lutmanowa: Jan Amos Komeński (Comenius) (nr 9).
Fr. Szymiczek: Dziejopisarstwo europejskiego wschodu (nr 13). 
K. Popiołek: Zarys dziejów czechosłowackich (nr 17).
G. Taraba: Jan Hus (nr 18).
Fr. Szymiczek: Pogranicze czesko-niemieckie w świetle archiwa

liów byłej rejencji opolskiej (nr 21).
K. Popiołek: Wojny husyckie (nr 24).
J. Reychman: Powstanie słowackie 1944 r. (nr 25).
J. Reychman: Sto lat polsko - słowackich związków literackich 

(nr 41).
G. Tarabe: Universitas Carolina Pragensis (nr 42).
G. Taraba: Słowiańszczyzna w życiu narodowym Czechów (nr 46).
J. Berger-Mayerowa: Apostołowie Słowian w Rzeszy Wielkomo-

rawskiej (nr 48).

Seria VII.
W. Walkowiak: W ośmiolecie wydania pierwszego numeru 1-go 

śląskiego konspiracyjnego pisma „Ku Wolności" (nr 1).
M. Bielińska: Pszczyna i jej archiwum zamkowe.
Fr. Popiołek: Zamek piastowski, jego przeszłość historyczna i przed

historyczna (nr 7).
H. Pieńkowska: Nagrobki Henryka IV i Henryka II. Uratowane 

skarby artystyczne kościołów wrocławskich (nr 8).
Fr. Szymiczek: Powstańcy śląscy w świetle archiwaliów niemiec

kich (nr 10).
E. Maleczyńska: Prace przygotowawcze do „Słownika zasłużonych 

Ślązaków".
I. Uniowski:. Polonica Archiwum Miejskiego w Gliwicach (nr 16),

(nr 11).
W. Knapowska: Polska Komisja Uzbrojeniowa we Wrocławiu 

w r. 1848 (nr 17).
Fr. Szymiczek: Związek Polaków w Niemczech — Dzielnica I., 

w świetle tajnych archiwaliów byłej rejencji opolskiej (nr 19).
K, Popiołek: Wiosna Ludów na Górnym Śląsku (nr 20).



S e r i a  „ W i a d o m o k i  o Śl ą sku" .
R. Jamka: Śląsk Przedhistoryczny (nr 1).
K. Popiołek: Dzieje Śląska (nr 2).
K. Maleczyński: Historia Wrocławia (nr 7).

C. Czasopisma:
Zaranie Śląskie. Roczniki XVI—XIX (1945—1948) .
Rocznik Kłodzki I. (1948)

W obu tych czasopismach zamieszczono artykuły z zakresu hi
storii Śląska i Słowiańszczyzny Zachodniej. Roman Iulm in

Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
Wydział Nauk Historyczno-Filozoficznyeh.

Kontynuując kronikę Towarzystwa, zamieszczoną w Sobótce, 
r. II (1947) podajemy następujące dane za okres od stycznia do 
grudnia 1948. Członkami zwyczajnymi zostali wybrani dnia 1 mar
ca: Kazimierz Ajdukiewicz, Henryk Barycz, Kazimierz Tymie
niecki i Zygmunt Wojciechowski. Vice-przewodniczącym Wydziału 
został dnia 16 kwietnia Władysław Czapliński. Na posiedzeniach 
naukowych przedstawiono prace:
16 stycznia. J. Gierowski: Sejmik Generalny Mazowiecki.
ŹO lutego. K. Maleczyński: Dzieje Wrocławia cz. I (do r. 1526). 
19 marca. T. Lewicki: Nieznany podróżnik włoski XVIII w., Luigi 

Pio di Savoia i jego relacje z podróży po Europie.
16 kwietnia. R. Ingarden: Metodologiczny wstęp do teorii poznania. 
14 maja. J. Umiński: Poczucie jedności państwa polskiego wXIII w. 
11 czerwca. K. Maleczyński: Formularze średniowieczne.
— S. Kuczyński: Wstęp do badań krytycznych nad Długoszem. I; 

Długosz wobec polskiej granicy zachodniej.
25 czerwca. Majewski: Do metodologii historii kultury materialnej

(fakt ergologiczny).
— Wł. Czapliński: Elekcja Karola Ferdynanda (1625).
27 października. Ks. J. Umiński: Początki biskupstwa poznań

skiego i związanego z nim archidiakonatu czerskiego.
26 listopada. A. Madurowicz: Początki spółdzielczości rolniczej jako

ruch społeczny i gospodarczy.
— T. Lewicki: Ze studiów nad średniowiecznymi geografami arab

skimi.
14 grudnia. A. Vetulani: Ukraiński przekład statutu Kazimierza 

Wielkiego.
W wydawnictwach ukazała się praca Wł. Kotwiczą: Józef Ko

walewski — orientalista, a w najbliższym czasie ukażą się: K. Ma
jewski: Importy rzymskie na ziemiach polskich i J. Gierowski, Sej
mik generalny mazowiecki. a g.



Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego nad wykopaliskami 
na górze Sobótce.

Zawiązana osobna sekcja przy Wrocławskim Towarzystwie Na
ukowym, podjęła na wezwanie Ministerstwa Kultury i Sztuki 
wstępne badania nad przeszłością tak ważnego dla dziejów całego 
śląska, a i państwa polskiego rejonu góry Sobótki i okolicy. 
Niemcy ze zrozumiałych względów interesowali się bardzo żywo 
tym problemem i prowadzili tu od r. 1900 częste poszukiwania. 
Wynikiem ich było odkrycie kilkunastu rzeźb i ich fragmentów, 
drobnych śladów budowli romańskich na szczycie góry, wreszcie 
pewnej ilości stanowisk przedhistorycznych i wczesnohistorycz- 
nych; nie dali jednak Niemcy do dziś, mimo bogatej literatury 
przedmiotu ogólnej syntezy i zestawienia rezultatów swych badań. 
Wypadki wojenne jeśli oszczędziły samą górę Sobótkę i za
bytki na miejscu, to obeszły się po macoszemu z muzealiami, prze
chowywanymi w zbiorach wrocławskich. Z kilkunastu odkrytych 
rzeźb, fragmentów architektury i zabytków przedhistorycznych, 
ocalała do dziś jedna tylko głowa „św. Piotra". Reszta zaginęła. 
Zaginęły również wszystkie prawie rękopiśmienne wyniki badań 
prehistoryków niemieckich w terenie, tak że przyszły badacz pol
ski będzie musiał od początku podejmować pracę już raz wyko
naną. Zagadnieniem interesującym historyków i prehistoryków na 
terenie Sobótki jest przede wszystkim stwierdzenie istnienia tu da
wnego kultu pogańskiego plemienia Ślężan, o czym wspomina przy 
opisie góry kronikarz XI w. Dytmar; dalej rozstrzygnięcie zagadki, 
gdzie znajdował się najdawniejszy klasztor fundowany przez Piotra 
Włosta: na szczycie góry, czy w podgórskiej wiosce Górce; wre
szcie gdzie wznosił się dawny gród książęcy, na szczycie góry, czy 
gdzieś u jej podnóża. Dotychczasowe zdania na ten temat obfitej 
nader literatury naukowej niemieckiej są podzielone. Będzie więc 
wdzięcznym zadaniem polskich badaczy zagadkę tę ostatecznie roz
strzygnąć.

Tegoroczne prace, rozpoczęte w połowie lipca, ograniczyć się 
ir '.siały, rzecz naturalna, do zorientowania się w całości zagadnie
nia i przygotowania warunków wstępnych dla przyszłych badań 
podjętych celowo i na szerszą skalę. Przeprowadzono tedy inwen
taryzację znanych dotychczas z literatury zabytków rzeźb i archi
tektonicznych, rozsianych po masywie górskim i w okolicznych 
wsiach (przy czym odkryto dwa nieznane Niemcom krzyże grani
towe romańskie), przeprowadzono pomiary terenowe szczytu 
i drogi z Sobótki na przestrzeni 3 km w podziałce 1 : 500. Sfoto
grafowano najważniejsze zabytki ponownie wobec zaginięcia zdjęć 
niemieckich i oryginałów. Podjęto wreszcie próbne badania wyko
paliskowe przy kościele św. Jakóba we wsi Sobótka. W wyniku



tych próbnych badań (prowadzonych od 15. IX. do 15. X.) odkryto 
w zniszczonym dziś barokowym kościele, fundamenty dużego trzy
nawowego kościoła romańskiego, przypominającego założeniem ko
ściół św. Jerzego w Pradze. Dalej odkryto fragmenty kilku romań
skich portali, skromnych ale bardzo pięknych, świadczących, iż 
przynależeć "musiały do jakiejś okazałej budowli kościelnej. Wre
szcie odnaleziono jedną tablicę nagrobną gotycką i ślady kilka
krotnych pożarów, które niszczyły kościół coraz od nowa odbudo
wywany.

Przyszłe badania wykażą, do jakich czasów odnieść należy po
czątek nieznanej dotychczas nauce budowli kościelnej na Śląsku, 
budowli jak na drobną podgórską miejscowość niewątpliwie nie
zwykłej, dla której bodaj brak chronologicznych analogij współ
cześnie na Śląsku. Przyszłe badania niewątpliwie zagadkę tę wy
świetlą.

Badania tegoroczne prowadzili z ramienia Towarzystwa Nau
kowego prof. Wł. Podlacha i K. Maleczyński, nadto inż. Z. Dziem- 
bor (zdjęcia terenowe), oraz inż. J. Hawrot i ob. T. Burka (prace 
wykopaliskowe i rekonstrukcje kościoła). Dr A. Nasz jako facho
wiec prehistoryk prowadził równolegle badania prehistoryczne nad 
odkrytymi przekopami w kościele.

Karol Maleczyński

VII Powszechny Zjazd Historyków Polskich we Wrocławiu 
19— 22 września 1948 r.

Straty, poniesione w okresie okupacji przez naukę polską, 
a w szczególności przez naukę historyczną, były tak olbrzymie, że 
w r. 1945 na pewno nie przypuszczano, iż tak szybko nastąpi jej 
regeneracja. A jednak już w roku 1948, a więc w trzy lata po woj
nie, zdołano zorganizować VII Powszechny Zjazd Historyków Pol
skich, dając w ten sposób dowód nie tylko wielkiej żywotności kra
jowych ognisk historycznych, lecz także kontynuując tradycję zjaz
dów sprzed obu wojen. Pierwszy Powszechny Zjazd Historyków 
Polskich odbył się w r. 1884 — szósty w r. 1935 w Wilnie.

Każdy z poprzednich zjazdów zajmował się problematyką, któ
rej osią była aktualizacja pewnych wydarzeń na większą miarę 
z dziejów Polski. Zjazd obecny czekało zadanie najtrudniejsze -— 
chodziło przecież o to, ażeby udowodnić ilościową żywotność pol
skiej nauki historycznej w okresie powojennym i zadokumentować 
swoje stanowisko wobec tych wszystkich historycznych przemian, 
które odbywają się teraz w państwie i społeczeństwie polskim. Te 
wielkie zadania odzwierciedliły się zarówno w tematyce Zjazdu, 
jak też i w postawie opinii publicznej, która z wielkim zaintereso



waniem śledziła przebieg obrad zjazdowych. Miarą tego zaintere
sowania było 800 krajowych i 20 zagranicznych uczestników Zja
zdu, a także jak najdalej idące poparcie czynników rządowych, 
udzielone organizatorom. Na Zjeździe zjawił się i czynny udział 
w jego pracach wziął min. Skrzeszewski; to samo dotyczy i gości 
zagranicznych, którzy wcale nie ograniczyli swego udziału do roli 
biernych słuchaczy, lecz przedstawiali swoje poglądy i uczestni
czyli w dyskusjach.

Za najważniejsze i najbardziej aktualne uznano pięć zagad
nień, którymi zajęły się poszczególne sekcje. Na obradach sekcji 
pierwszej przedstawiono dzieje Śląska i Wielkiego Pomorza, czyli 
rezultaty dotychczasowych badań naukowych nad przeszłością Ziem 
Odzyskanych, obejmujące zarówno dzieje polityczne, jak i społe
czno-gospodarcze oraz kulturalne tych terenów, Najciekawsze te
maty: Tymieniecki — Przyczyny zahamowania ekspansji niemiec
kiej u schyłku średniowiecza; Dąbrowski — Szczyt natężenia nie
bezpieczeństwa niemieckiego w XIV w.; Czapliński — Wpływ re
formacji i kontrreformacji na stosunki narodowościowe na Śląsku; 
Wereszycki — Wpływ polityki zagranicznej Austrii i Prus na 
sprawę polską w latach 1848—1914; Kuczyński — Długosz wobec 
polskiej granicy zachodniej. Znaczenie wszechstronnego opraco
wania dziejów Ziem Odzyskanych nie może budzić żadnych wątpli
wości, jak nie można w ogóle negować ważności ich odzyskania; 
dlatego ścisły związek polskiej nauki historycznej z życiem na tym 
odcinku należy uznać za objaw bardzo cenny i obecnie i w przy
szłości, zwłaszcza, że na Zjeździe zapowiedziano dalsze uintensyw
nienie badań w tym kierunku, wraz z opublikowaniem wielu nie
znanych obecnie materiałów.

Przedmiotem obrad sekcji drugiej były dzieje Słowiańszczyzny, 
temat równie dzisiaj żywotny i doniosły, zwłaszcza, że w przeszło
ści naszej nie zawsze patrzono na te sprawy pod należytym kątem 
widzenia. Spośród poszczególnych referentów Kostrzewski i Ma
jewski omówili m. i. ziemie polskie w starożytności, a Tomkiewicz, 
Zawodziński i Wierczyński — stosunki kulturalne polsko-rosyjskie 
i polsko-czeskie. Żywa dyskusja podczas obrad tej sekcji była do
wodem specjalnego zainteresowania uczestników zagadnieniami po
ruszonymi przez referentów, którzy zresztą nie wyczerpali cało
kształtu zagadnienia, poprzestając właściwie na syntezie stosun
ków kulturalnych, a pomijając wiele innych aspektów problemu 
Słowiańszczyzny w przeszłości.

W sekcji trzeciej, której obrady stanowiły właśnie tradycyjne 
nawiązanie do pewnych rocznic, przeprowadzono dyskusję nad ro
kiem 1848. Problematyka obrad tej sekcji obracała się głównie do
koła zagadnienia polskiego w roku Wiosny Ludów, na co wskazują



tytuły referatów: rok 1848 na Śląsku omówili Tyrowicz i Popiołek, 
w Galicji — Kieniewicz, w Poznańskiem — Knapowska. Na tle 
ogólnosłowiańskim przedstawili zagadnienie to Batowski i Jakó- 
biec, zapatrywania Marksa i Engelsa na sprawę polską sprecyzo
wała Bobińska. Referaty sekcji czwartej poświęcone "były wyświe
tleniu genezy współczesnego społeczeńswa i państwa polskiego. 
Inglot omówił kwestię chłopską w w. XIX i XX, Durko — Początki 
ruchu socjalistycznego w Królestwie Polskim, a Gąsiorowska — 
Górnictwo w Królestwie Polskim przed uwłaszczeniem.

Wielkie zainteresowanie towarzyszyło obradom sekcji piątej, 
poświęconej historycznej nauce polskiej po wojnie światowej. Na 
pierwszy plan wybiło się tutaj zagadnienie metody stosowanej w ba
daniach historycznych. Problem metody badań historii ustroju Pol
ski przedstawił Śreniowski, zagadnienie' uwarunkowania społecz
nego faktów historycznych omówił Leśnodorski, podstawy metodo
logiczne historiografii zreferował Lutman, problematykę historii 
historiografii — Serejski, związki między badaniem a szerzeniem 
kultury historycznej — Moszczeńska, rolę kultury historycznej 
w dobie przebudowy ustroju społecznego — Maleczyńska. Po raz 
pierwszy na oficjalnym zebraniu przedstawicieli polskiej nauki hi
storycznej padły słowa o marksizmie, jako o jedynie właściwej me
todzie badania dziejów, metodzie, która najlepiej umożliwi wszech
stronne zgłębienie zjawisk historycznych i zapewni jak najściślej
szy kontakt nauki z życiem.

Oprócz pięciu wymienionych wyżej sekcyj obradowała jeszcze 
podsekcja historii wychowania. W dzień po zamknięciu Zjazdu, 
23 września, przeprowadzono we Wrocławiu jeszcze konferencję 
nauczycieli historii z całego kraju.

W czasie VII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich dnia 
19. IX. 1948 r. ogłoszono wyniki konkursu na najlepsze prace 
z dziejów Ziem Odzyskanych.

Sąd Konkursowy uchwalił nagrody I nie przyznać.
II nagroda (150 tys. zł) — prof. dr Karol Maleczyński z Wro

cławia za pracę pt. „Dzieje Wrocławia t. I do r. 1526“.
III nagroda (po 100 tys. zł) — prof. dr Karol Górski z To

runia za pracę pt. „Państwo Krzyżackie w Prusach" i prof. dr Ka
zimierz Piwarski z Krakowa za pracę pt. „Dzieje Prus Wschodnich 
w okresie nowożytnym".

IV nagroda (po 50 tys. zł) — doc. dr Bogusław Leśnodorski. 
z Krakowa za pracę pt. „Władztwo biskupie na Warmii" i dr Ka
zimierz Myśliński z Poznania za pracę pt. „Bogusław I książę szcze
ciński i Pomorze po śmierci Bolesława Krzywoustego".



V nagroda (po 25 tys. zł) — mgr Hanna Matuszewska-Ziół- 
kowska z Poznania za pracę pt. „Początki Gdańska", dr Bolesław 
Śląski z Torunia za pracę pt. „Dzieje Ziemi Kołobrzeskiej", mgr 
H. Chłopocka z Poznania za pracę pt. „Początki Szczecina" i dr 
Marian Pelczar z Gdańska za książkę pt. „Polski Gdańsk".

L u d  m i k  I i a / i ; l o i v

Kronika Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii 
za okres od 1 lipca 1948 do 31 grudnia 1948.

W drugim półroczu 1948 roku wydano następny z kolei zeszyt 
Sobótki rocznik 1948, zeszyt 1, poświęcony rocznicy Wiosny Lu
dów ze specjalnym uwzględnieniem wypadków na Śląsku. Do ze
szytu dołączony był pierwszy arkusz Bibliografii Historii Śląska 
za lata 1939—1946, której następne arkusze ukazywać się będą 
wraz z Sobótką. Do druku przygotowany został zeszyt 2 rocznika 
1948 Sobótki, a prace nad Kodeksem Dyplomatycznym Śląskim 
postąpiły znacznie naprzód. Wreszcie wszczęto prace nad przygo
towaniem wydawnictwa „Tekstów źródłowych do historii miast 
śląskich", które ukazywać się będą zeszytami.

Zebrania naukowe ze względu na okres wakacyjny a później 
Zjazd Historyczny odbyły się tylko 2:
25. XI. prof. dr K. Maleczyński: Wykopaliska w Sobótce i w oko

licy.
10. XII. dr L. Bazylow: Omówienie książki Kana, Dwa powstania

tkaczy śląskich.
Towarzystwo, jako Wrocławski Oddział PTH, włożyło wiele 

pracy w organizację VII Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Pol
skich, który odbył się w dniach 19—22 września we Wrocławiu.

a .  g.
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